
IES Chapela, 8 de marzo de 2010 

Día Internacional da Muller / Homenaxe a Rogelio Yebra Puig 

 

Ángel Martínez – Director do IES Chapela 

Con este acto sinxelo e íntimo, que pretendemos quede gravado na memoria de todos os 
presentes durante moitos anos, a Comunidade Educativa do IES Chapela: nais, pais alumnos e 
alumnas, persoal non docente, antigos compañeiros e por suposto a totalidade do Claustro de 
profesores e profesoras, desexan render unha sentida homenaxe, en presenza dos seus seres 
máis queridos, ao noso amigo e compañeiro Rogelio Yebra Puig. Asemade queremos 
agradecer, publicamente, o seu labor, que como profesor e como persoa, desenvolveu neste 
centro desde o ano 1993, ata uns días antes da súa inesperada,  triste e inxusta morte. 

 
Miguel Pérez – Profesor do IES Chapela 

Hoxe, 8 de marzo de 2010, Día Internacional da Muller, reunímonos aquí por unha dobre 
causa. Por unha banda homenaxear a longa loita das mulleres no camiño da igualdade. 
Recordamos neste día a 129 mulleres que en 1908, despois de duras xornadas de folga 
reclamando mellores condicións laborais, foron queimadas na empresa téxtil “Cotton” de New 
York. Por outra banda lembramos hoxe a alguén máis próximo no tempo e no espazo para nós, 
ao noso amigo, compañeiro, e profesor, falecido en novembro do pasado ano, Rogelio Yebra 
Puig. As razóns de unir estes dous motivos nun mesmo acto vánnola explicar Esther, e Pablo, 
alumno deste centro ata o ano 2008. 

Cando Rogelio chegou a este instituto en 1993, o IESP Chapela era pioneiro na implantación da 
ESO. El, que era perito industrial, tivera experiencia laboral no ensino como profesor de FP no 
Instituto da Garda, pero aquí comezou a súa andaina como profesor de tecnoloxía na 
secundaria. Unha das primeiras cousas das que nos convenceu, foi a de cambiar a Aula de 
Tecnoloxía, situada no piso superior, a onde hoxe se encontra, nesta planta. Argumentaba que 
a pesada maquinaria que debía ir na aula podía afundir o chan e vírsenos enriba. Ante un 
argumento de tanto peso, démoslle a razón. Lembro tamén dese primeiro ano como loitaba 
porque o presuposto do seu Departamento fose máis elevado co fin de poder comprar o 
material necesario para o taller. Contaba con graza daquela, que o profesor anterior na 
materia fundira todo o presuposto en cable, e tiña acumulados metros e metros que non daría 
rematado na vida. Xa desde as primeiras clases comezaron saír da Aula de Tecnoloxía, os seus 
famosos proxectos ou traballos, froito dunha aprendizaxe práctica e grupal: catapultas, avións, 
circuítos... que, dado que a Tecnoloxía era unha materia nova, a moitos nos sorprendían. 

Tamén creo que a moitos nos sorprendeu, ou descubrimos nas avaliacións daqueles anos, 
unha nova forma de valorar o traballo do alumnado que ía máis alá de probas puntuais, e que 
apreciaba a destreza, o esforzo e a constancia no labor, o manexo da ferramenta, as solucións 
enxeñosas, as ideas que melloraban os proxectos... Era habitual que cando se trataba o caso 
dun alumno ou alumna con gran número de suspensos, a voz de Rogelio contradixese o 



fracaso patente con frases como: “no taller é un fenómeno”, “comigo está traballando xenial”, 
“é unha persoa que nunha empresa sería un traballador modelo”, “habería que orientalo para 
unha FP porque vale moito nisto ou naquilo...” De feito presumía dos adiantos dos seus 
alumnos e era frecuente que aos titores e titoras nos abordase polos corredores para falarnos 
destes progresos. 

En certa medida, penso que o pasado laboral de Roxelio en Ascón, no estaleiro do naval 
vigués, fíxolle conectar a súa materia coa vida real, co mundo do traballo. Atreveríame a dicir 
que nunha gran parte viu o seu ensino aquí como unha maneira de rescatar, de tirar do 
alumnado e intentar que tivese un futuro laboral, e á vez vital, mellor, consciente de que hai 
moitas e distintas saídas profesionais para cada un de nós. Non é senón unha consecuencia 
disto, que fose un dos artífices da creación e presenza neste centro dos Programas de 
Garantía, hoxe de Iniciación Profesional, e que tanto desfrutase dos pequenos e grandes éxitos 
dalgúns alumnos que os cursaron. 

E é que, aínda que nós, os seus compañeiros, non imos xulgalo como profesor, si podemos 
dicir que Rogelio desfrutaba deste traballo que o mantiña preto dunha xuventude, da que 
gozaba tanto. Esa mesma ilusión mantívoa recentemente cando foi cargo directivo deste 
instituto, traballando arreo, con entusiasmo, tirando para adiante e embarcándose en calquera 
proxecto que se lle presentase. Descubrindo e vivindo, segundo dicía, moitas cousas que 
descoñecía deste centro. 

A nivel persoal creo que algo que se podería destacar deste noso compañeiro era o seu bo 
carácter. Preocupáballe levarse ben con todos, e os seus prontos non duraban máis de cinco 
minutos. Falaras do que falaras, de política, de fútbol, das clases... o normal era que acabases 
contaxiado polo seu riso. Porque a verdade, e se mo permitides, aínda que isto non sexa moi 
formal, é que Rogelio era un cachondo mental, un bo compañeiro e amigo que estivo aí cando 
o precisamos, e que nestes anos compartidos dentro e fóra do instituto, a moitos nos fixo a 
vida agradable. 

Por todo isto cando faleceu, ademais de tristeza, sentimos un enorme baleiro. Neses días, a 
proposta da Dirección do Centro, o Consello Escolar decidiu que a Aula onde Rogelio impartiu 
clase durante 16 anos levase o seu nome cunha placa pagada por un alumnado co que el 
estaría orgulloso e emocionado pola súa resposta, unha resposta que demostra a súa madurez 
e o saber estar a altura das circunstancias cando hai que estalo. Hoxe, Día da Muller, 
lembramos e lembraremos sempre a Rogelio, profesor do IES Chapela, e a 129 traballadoras 
que hai máis de cen anos en New York, deron a súa vida polos dereitos das mulleres. 

 
Pablo Domínguez – Ex-alumno do IES Chapela 

O meu nome é Pablo, e fun alumno de Rogelio durante catro anos. Catro anos cheos de boas 
experiencias nas aulas sendo o seu alumno. 
 
Hai dous ou tres anos, tiven unha experiencia que aínda recordo ben. Consistiu en que indo 
pola estrada de Valadares a facer un traballo de caldeirería, co que era o meu xefe nese 
tempo, ao chegar a un stop nunha intersección, observamos un camión que polo de pronto 



non tiña nada raro que apreciar, ata que de súpeto abriuse a porta do piloto con violencia e 
vemos como o condutor empurra a unha muller con agresividade e acto seguido dáse á fuga. 
Rapidamente o meu xefe e máis eu collemos a matrícula do camión e chamamos á policía. A 
continuación fomos a interesarnos polo estado daquela muller, que caera sobre a beirarrúa de 
costado. Aquela muller era unha prostituta e o motivo polo que o condutor a baldeara fóra do 
camión, foi porque a muller non fixera ben unha felación. Isto ocorreu por desgraza, pero 
tamén por sorte, porque serviume para darme conta de dúas cousas: a primeira que hai que 
valorar máis ás mulleres e tratalas como as raíñas que son, e a segunda para coñecer un 
pouquiño máis a Rogelio. 
 
Foi ese home o que se preocupou pola miña historia axudándonos a erradicar a violencia de 
xénero, mandando cartas aos periódicos, para que deixen de gañar cartos con anuncios 
patéticos que venden as mulleres como quen vende un coche. Foi todo grazas a Rogelio que 
nos documentou e apoiou para seguir adiante co proxecto na clase de titoría, xunto con Esther 
e os meus compañeiros. 
 
Deixando á parte o tema de titoría, Rogelio nas aulas era moi bo profesor. Atrévome incluso a 
recoñecer que as súas clases, eran as únicas nas que prestaba atención e tomaba apuntes 
interesantes sobre cousas que el comentaba, e que non ensinaban os libros. Con el prestaba 
atención porque facía que as clases se nos fixeran máis amenas poñendo un toque de 
simpatía. En todas as súas clases facíanos rachar de risa. Non recordo o día que non riramos 
con el. Facía bromas, metíase con nós, pero non para facernos dano, senón para sacarnos un 
sorriso. Recordo que cando eu tiña un mal día, soamente el era capaz de facerme rir. Viña 
xunto miña, dicíame catro palabras cunha voz graciosa, e xa, era suficiente para sacarme unha 
gargallada. Recórdoo a miúdo, coméntoo e recórdoo cos meus amigos que tamén foron 
alumnos del e sempre, sempre, acabamos cun sorriso porque todos son bos recordos. Grazas a 
el, que se preocupou pola miña formación como soldador, grazas a que el tiña unha máquina 
para soldar con electrodo, eu e máis outro compañeiro aprendemos a soldar e a ter contacto 
co traballo. Máis adiante Rogelio deunos a oportunidade, grazas ao Programa de Garantía 
Social, de adentrarnos máis no mundo laboral. Rematei satisfactoriamente o curso grazas ao 
seu apoio e preocupación. Debo recoñecer que foi o mellor profesor que tiven, e que a placa 
que hoxe se pon co nome de Rogelio Yebra Puig é ben merecida, por ser á parte de bo 
profesor, bo amigo e moi boa persoa. Dos mellores. 

 
Esther Mato – Orientadora do IES Chapela 

Moitas poderían ser as historias memorables de Rogelio neste centro, pero escollemos falar do 
proxecto de titoría A caída dunha princesa porque a situación vivida por Pablo, fixo que nos  
comprometéramos de xeito significativo, na medida das nosas posibilidades, coa loita pola 
igualdade. 

Tal vez vos estaredes preguntando que significa A caída dunha princesa, pois ben, foi o título 
que decidimos poñerlle ao traballo realizado nas horas de titoría polo alumnado de Garantía 
do curso 2007-08, que presentamos aos Premios Irene convocados polo Ministerio de 



Educación, e que teñen como obxectivo previr a violencia contra as mulleres e promover a 
igualdade mediante o impulso de experiencias educativas que desenvolvan esta finalidade. 

Como xurdiu a idea do título? Relacionando a película Princesas de Fernando León de Aranoa 
coa experiencia vivida por Pablo. En que consistiu o proxecto? En primeiro lugar en reconducir 
o que tiñamos planificado sobre igualdade, porque sentimos a necesidade de conectar a 
realidade da vida cotiá co traballo na aula, e en segundo lugar abordar o tema da prostitución 
e da violencia contra as mulleres con rigor e sen temor, dentro da clase. Foron moitas as 
actividades que xurdiron sobre a marcha, nas que cada vez iamos poñendo máis ganas e 
ilusión: 

Pescudamos datos sobre os ingresos da prensa polos anuncios de contactos, debatemos sobre 
a ética do diñeiro procedente da prostitución, e solicitamos ao director do Faro de Vigo que 
estudara a posibilidade de eliminar os anuncios de contactos seguindo o exemplo doutros 
xornais, poñendo así o noso gran de area na loita pola igualdade e pola modificación do noso 
contorno máis próximo. Reflexionamos coa música, porque as letras das cancións tamén 
serven para aprender as figuras retóricas. Eliximos Me llaman calle, tema principal da película 
Princesas, a motivación da man de Manu Chao  estivo asegurada. Organizamos unha charla-
taller con “Homes pola Igualdade” para reflexionar sobre as novas masculinidades. 

Neste punto do traballo Rogelio xa descubrira que merecía a pena loitar por introducir 
actividades que antes nunca se planearan no centro, vía clara a importancia de educar en 
igualdade, recoñecía a importancia do papel do profesorado na transmisión de valores, e 
outorgáballes aos seus alumnos e alumnas a responsabilidade de transformar o contorno máis 
próximo a través dos seus actos. 

Continuamos traballando coa prensa, analizando as noticias e a perspectiva de xénero na 
linguaxe periodística.  Limos textos onde se argumentaba unhas veces a favor, e outras en 
contra da legalización da prostitución, co fin de fomentar entre o alumnado o 
desenvolvemento do espírito crítico. Aprendemos a analizar os problemas de xeito empático e 
a posicionarnos fronte aos problemas sociais tendo sempre presente a defensa dos dereitos 
humanos e da dignidade das persoas. 

 
Solicitamos do Concello de Redondela que asumira o mesmo compromiso adquirido polo 
Concello de Vigo en decembro de 2007, darlle o tratamento de rango público aos funerais das 
mulleres asasinadas polas súas parellas. Foi a primeira vez que unha proposta deste tipo 
chegou á corporación local da man duns alumnos e alumnas. O alumnado recibiu unha carta 
da Concelleira de Igualdade informando de que a proposta sería tomada en conta, así desta 
forma os alumnos e alumnas de Garantía do curso 2007-08 escribiron un renglón da historia de 
Redondela en materia de igualdade. 

O listado de actividades realizadas é longo e o tempo para falar delas curto, polo que non as 
podemos nomear todas,  pero  para rematar eu diría que Rogelio fixo súas as palabras do 
filósofo Emilio Lledó que di “ensinar é unha forma de gañarse a vida, pero sobre todo é unha 
forma de gañar a vida dos outros”. El soubo gañarnos a todos e a todas, e ao Ministerio, quen 
non dubidou en recoñecer o seu labor de entusiasta da educación, e defensor da igualdade a 
través dos Premios Irene, que agora entregamos a súa familia. 


