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 HISTORIA DO FEMINISMO  
 Emporiso foi no século XIX cando as 
propias mulleres comezaron a unirse en or-
ganizacións creadas expresamente para loi-
tar xuntas pola emancipación do seu sexo. 
Aparecen así o movementos feministas. 
 

 Na idade moderna as mulleres foron 
excluídas da participación na vida política, 
económica e cultural . 
 

 Ó principio do século XIX  as mulleres 
non podían votar, presentarse ás eleccións 
ou ocupar cargos públicos. Sufrían tamén dis-
criminación económica, pois non podían ter 
propiedades, transferían ó marido os bens 
herdados, non podían dedicarse ó comercio, 
ter negocios propios nin exercer moitas pro-
fesións nin abrir contas nun banco nin  obter 
créditos.O código civil considerábaas  como 
a menores ou nenos ante a lei, sempre de-
pendentes do pai ou do marido. Tamén foron 
discriminadas na ensinanza sobre todo na su-
perior  que non podían seguir. As escolas de 
nenas eran moi escasas. O papel máis impor-
tante da muller nesta época foi a creación e 
conservación da vida familiar e a educación 
dos fillos. 
 

 Os primeiros movementos feminista 
van defender a igualdade de dereitos da mu-
ller e  a súa presencia nas tres actividades 
hexemónicas da modernidade: ciencia, Esta-
do y economía. 
 

 En España non existiu un movemento 
feminista organizado no s.XIX. Algunhas es-
critoras e intelectuais ( Concepción Arenal, 
E. Pardo Bazán ) defenderon a ensinanza e 
outros dereitos da muller xunto con asocia-
cións e entidades públicas e priva-
das.“Asociación Nacional de Mujeres espa-
ñolas” de María Espinosa, “Asociación Es-
pañola de Mujeres Universitarias” do  ámbito 
da Institución Libre de Ensinanza.“Unión de 
Mujeres españolas” de esquerdas. Moitas 
mulleres catalanas e vascas asociaranse  en  

  

 

 Nos tempos feudais (s. X- XIII) as mu-
lleres podían ter e administrar feudos, ir as 
cruzadas, gobernar, e chegar a ter un alto po-
der político, económico e social, xa polas sú-
as terras xa por parentesco ou negocios. 
 

 Así mesmo numerosos mosteiros e 
abadías femininas tiñan un alto nivel cultural. 
As abadesas non só dirixían hospedarías, le-
proserías e hospitais senón tamén exercían 
como educadoras, protectoras e creadoras 
da cultura como por exemplo: Roswitha (s. 
X) primeiro gran nome da literatura alemana 
e Hilda (s. VII) na primeira gran escola ingle-
sa. 
 

 Nos últimos séculos medievais  a situa-
ción da muller deteriorouse  coa progresiva 
influenza do dereito romano, o desenvolve-
mento da mentalidade burguesa, a moderni-
dade e o Código Napoleónico de 1804, que 
copiarán outros países. 
 

 Ante situacións inxustas e discrimina-
torias  alzáronse voces como: Christine de 
Pisan, María de Zayas, Sor Juana Inés de 
la Cruz.... 
 

  

 Ó fin do século XVIII, Olympe de Gou-
ges en Francia e Mary Wollstonecraft en 
Gran Bretaña denunciaron a situación  da mu-
ller na “Declaración dos Dereitos da muller e 
da cidadanía” e na “Vindicación dos dereitos 
da muller”. 
 

  

María de Zayas           Mary        Sor Juana Inés  

         Wollstonecraff              de la Cuz 
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 Porén as ideoloxías totalitarias que in-
fluían na 2ª etapa do feminismo  
(pansexualismo, irrelixiosidade, e marxismo) 
van provocar fortes presións sobre as mulle-
res, coa extensión da irresponsabilidade se-
xual, a hostilidade cara á casa e á familia e a 
obtención de novas leis a favor do aborto e a 
anticoncepción. Moitas mulleres liberadas 
desta etapa do Feminismo séntense frustra-
das  e modifican a súa posición en favor da 
maternidade e da familia. 
 

 O Neofeminismo trata de compaxinar  
a “igualdade” coa “diferencia” en beneficio 
das mulleres e da sociedade. Parece ter boas 
perspectivas de futuro, pois supera radicalis-
mos inútiles. 
 

 Non se consegue aínda a igualdade 
total de oportunidades. Na práctica as mulle-
res teñen menos oportunidades cos homes, e 
os soldos son inferiores en moitos campos. 
 

 De tal maneira que o esforzo pola 
igualdade en Europa centrase en tres cam-
pos: emprego, imaxe e poder de decisión. 

 

3º  E.S.O. PDC 

grupos nacionalistas, tamén xurdiron sindica-
tos católicos femininos. 
 

 Algunhas escritoras librepensadoras 
españolas desenvolveron unha forte activida-
de en diferentes causas feministas: Hildegart 
Rodríguez promoveu  un movemento anti-
conceptivo.  

 Carmen de Burgos difundiu  a educa-
ción sexual, o divorcio e o amor libre. Clara 
Campoamor  e Belén Sagarra recorrerán o 
país co desexo de liberar á muller. 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 Os movementos feministas polarízanse 
en dous grupos  sociais de mulleres de clase 
media e procedencia burguesa, e obreiras 
de grupos proletarios. Por outra banda  as 
organizacións católicas  como  a Alianza In-
ternacional Juana de Arco non compartían as 
propostas de anticoncepción e aborto que 
facían os outros grupos e eso tamén supoñía 
enfrontamentos. 
 

 Despois da 1ª Guerra Mundial, visto 
que as mulleres demostraron a súa valía, con-
seguiron  algunhas da súas reivindicacións. O 
feminismo entra en decadencia  (1940- 1960). 
 

 É a finais dos anos sesenta cando xur-
de con nova forza un feminismo de carácter 
revolucionario. Neste feminismo terá moita 
influenza Simone de Beauvoir con o libro “ 
O segundo sexo” xa publicado 1949. 
 

 O número de mulleres universitarias, 
nos sindicatos e en diversos traballos era nu-
meroso. A maior formación e cultura  das mu-
lleres foi un beneficio para todos.  
 

Hildegart Rodríguez                    Carmen de Burgos 

Concepción Arenal                      Clara Campoamor 

E. Pardo Bazán                              Simone de Beauvoir 
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 Lentamente, e a medida que o 
feminismo foi cobrando forza en to-
do o mundo, o Día da muller foi per-
dendo o seu carácter obreiro, pasan-
do a ser unha xornada de loita na 
que se reclaman os dereitos de to-
das s mulleres en todos os ámbitos. 
Ano tras ano, miles de mulleres saen 

as rúas de todo o mundo para demandar no-
vos dereitos, defender os xa conquistados e 
loitar contra aquelas leis que as discriminen 
ou que rexeiten o principio de igualdade de 
sexos e oportunidades. 
 

 En 1977, as Nacións Unidas declararon 
esa data “Día Internacional de la Mujer." 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Paula Pérez Blanco 
Tamara Miranda Varela 
3 º ESO C 

 
 En 1910, durante o Congre-
so Nacional de Mulleres socialistas 
celebrado en Copenhague, a femi-
nista alemana Clara Zetkin propu-
xo que o día 8 de marzo fora proclamado xor-
nada de loita para as mulleres de todo o mun-
do. A proposta de Zetkin foi inmediatamente 
aceptada polas congresistas, en recordo do 
aniversario da morte de 146 obreiras nun in-
cendio provocado nunha fabrica téxtil de No-
va York. 

 

 Se embargo, as orixes desta conme-
moración non están claros e existen diversas 
versións. Algunhas fontes citan que o 8 de 
marzo de 1908, 129 traballadoras da empresa 
Cotton de Nova York se declararon en folga, 
ocuparon a fábrica e ante a negativa a desa-
loxar, foron atacadas con bombas incendia-
rias. Outras fontes datan o 3 de maio de 1908 
como primeiro Women´s day, día no que se 
levou a cabo unha xornada das mulleres no 
teatro Garrick da cidade de Chicago, co fin 
de mobilizarse por o dereito ó voto da mu-
ller. O 8 de marzo de 1909 convocouse unha 
manifestación que reclamaba mellores condi-
cións de vida e traballo para as mulleres in-
migradas, a abolición do traballo de nenos, e 
o dereito ó voto feminino. 
 

 A partir do congreso de 1910, as mu-
lleres socialistas de Alemania, Suecia, Austria 
e Finlandia celebraron o 8 de marzo organi-
zando manifestacións na rúa. Unha das máis 
importantes foi a marcha das mulleres de Pe-
trogrado (actualmente San Petesburgo), as 
cales o 8 de marzo saíron a manifestarse en 
contra do goberno zarista, precipitando a Re-
volución Rusa. 

8 de Marzo Día Internacional da Muller 
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Antía Sotillo  
María Taibo 
3º ESO C 
 
VICTORIA LOURO, membro da  
MARCHA MUNDIAL DAS MU-
LLERES visitou o noso instituto 
o luns 3 de marzo 

 
Podes facer unha reseña sobre a Marcha 
Mundial das Mulleres (MMM), cando em-
pezou a funcionar…?  
 

 A grandes trazos pódovos dicir que a 
MMM iniciouse no ano 2000 por iniciativa 
dunha federación de mulleres de Québec 
que comezaron  a artellar unha serie de ac-
cións comúns en todo o mundo, para todas 
as mulleres, para loitar por dous obxectivos 
primordiais que nos unen a todas as mulle-
res do mundo e que son a loita contra a PO-
BREZA e a VIOLENCIA DE XÉNERO. Dende 
aquela, unhas  3500 organizacións empeza-
mos a mobilizarnos conxuntamente. A Mar-
cha Mundial das Mulleres (MMM) compóñe-
na un amplo espectro moi heteroxéneo de 
mulleres, así hai mulleres dentro da MMM 
organizadas politicamente, sindicalmente,... 
entre outras   están as Mulleres Cristiáns Ga-
legas, etc. Tamén forman parte mulleres a 
título particular (sen formar parte doutras 
organizacións).  

 Aínda que nos poden diferenciar moi-
tos puntos si somos capaces de xuntarnos e 
traballar en base aos obxectivos que nos 
unen a todas as mulleres como os que xa co-
mentei: a pobreza e a violencia de xénero. 

 En canto á pobreza hai que ter en 
conta  que no mundo hai 1.300.000 millóns 
de persoas  pobres das que o 80% son mu-
lleres. E as 2/3 partes das 840.000 millóns 
de persoas analfabetas son mulleres.  

 
 En moitos lugares do 
mundo négasenos ás mulle-
res o acceso á cultura, á sani-
dade, ao traballo, á vida polí-
tica, á vida social... 
 A MMM loita contra 
todo esto. En cada país á or-
ganización adapta estes ob-

xectivos á situación propia que se vive nel, 
así non é o mesmo o 8 de marzo en África que 
aquí na Galiza, os obxectivos son moi dife-
rentes. 

 
Dende o teu punto de vista, que é o que che 
parece máis importante dentro das funcións 
da Marcha? 
 

 O feito de que todas as mulleres do 
mundo sexamos quen de unirnos e conseguir 
actuar en contra de algo que nos afecta a to-
das, así temos o seguinte lema: “Cambiar o 
mundo para cambiar a vida das mulleres e 
cambiar a vida das mulleres para cambiar o 
mundo”. 
 
Estase a conseguir algún progreso coas vo-
sas actividades? 
 

 Si. O feminismo ata o de agora foi ca-
paz de conseguir cambios importantes no 
mundo das mulleres, pero aínda queda moití-
simo por facer. O traballo das feministas con-
seguiu que problemas  que antes se conside-
raban privados se convertesen en públicos. 
Así se conseguiu que esa lacra incesante que 
é a violencia con-
tra as mulleres 
pase de conside-
rarse un proble-
ma do ámbito pri-
vado a un proble-
ma social.  

 

VICTORIA LOURO, Membro da MAR-
CHA MUNDIAL DAS MULLERES 
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públicos se 
empregaban 
de xeito dife-
rente de xeito 
que os  rapa-
ces tiñan moito 
máis espazo 
para desenvol-
ver as súas actividades fronte as rapazas...  
incluso os comentarios que poden xurdir en-
tre os compañeiros e as compañeiras, os 
chistes que non son de todo agraciados 
adoitan darse aínda nestes tempos. É moi 
importante que o profesorado se implique e 
intente cambiar esta realidade. 

 

Como te decidiches a entrar na MMM? 
 

 Porque son muller e me preocupa o 
que está a pasar coa muller. Aínda que, afor-
tunadamente, non son víctima directa da 
violencia, si son víctima doutros moitos ma-
les que nos afectan ás mulleres, considéro-
me parte dun grupo oprimido. Non temos o 
mesmo acceso ao mundo laboral, os traba-
llos e os contratos  máis precarios recaen  
sempre nas mulleres, seguimos tendo pro-
blemas... grazas á natureza quedamos em-
barazadas e parimos e iso os empresarios 
aínda non o asimilaron. Valémoslles para 
crear man de obra pero non para o desen-
volvemento da empresa. 

 Penso que todas as mulleres somos 
vítimas desta sociedade e debemos facer 
algo. 

 
Que pasos debe seguir unha persoa ou on-
de ten que ir para entrar na MMM? 
 

 Preguntádesme a min e xa está 
(risas). 

 Nós estamos sempre na rúa  nas datas 
históricas. Temos unha páxina WEB  

www. feminismo.info e dende alí se pode 
acceder ás diferentes coordinadoras; en Ga-
liza somos 36 coordinadoras.  

 Ás mulleres non nos agreden só na ca-
sa senón tamén nos centros educativos, nos 
centros de traballo, na publicidade. 
 
Tendes contacto ca administración para 
que vos axude ca organización das  activida-
des que desenvolvedes? 
 

 Ata agora non. Pero co cambio de go-
berno tanto en España como en Galiza si que 
estamos traballando en diversos temas con-
xuntamente: A lei contra a violencia de xéne-
ro, a lei de igualdade que aprobou o goberno 
actual si contou coas feministas e na Galiza do 
goberno bipartito se nos está chamando cada 
vez que queren elaborar unha lei, un traballo 
ou un proxecto. Si se está contando con nós. 
De xeito este ano a Xunta premiou á MMM 
polo traballo que estamos a facer. 

 
Con que actos ou de que forma reivindica-
des ou intentades concienciar ao resto das 
persoas? 
 

 Sobre todo facéndonos visibles e saín-
do á rúa, facendo concentracións, protestan-
do cada vez que matan a unha muller, cele-
brando esas datas que son históricas e que 
non debemos esquecer como o oito de mar-
zo, o vintecinco de novembro, o vintecatro de 
maio no que loitamos contra a muller milita-
rista, porque queremos un mundo de paz e 
non de guerras... e tamén entrando en todos 
os foros nos que nos deixan entrar, como es-
te. Ai estamos nós para explicar o que quere-
mos conseguir. 

 
Dende as escolas os institutos..., deberíase 
fomentar máis a igualdade ? 
 

 Eu penso que si. Vós estades máis ao 
tanto do que pode ocorrer nun centro educa-

tivo... Empezando 
polos libros de tex-
to que seguen cre-
ando diferenzas 
entre homes e mu-
lleres incluso os 
espazos  
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 Realmente o primeiro foi ante todo un 
traballo precario e conseguino con vinte 
anos, unha vez rematada a carreira e cunhas 
condicións moi malas. Despois empecei a 
cambiar, porque en parte gústame cambiar  

 

Que diferenzas atopas 
entre as condicións de  
ingreso ao mundo la-
boral cando ti accedi-
ches por primeira vez e 
as condicións das per-

soas que o fan agora? 
 

 Penso que tristemente para a xente no-
va e vós como futur@s traballador@s  as con-
dicións son  peores por unha razón moi sin-
xela e é que cada vez o empresario ten máis 
poder, estanse asinando uns acordos que son 
contrarios aos traballadores, están quitándo-
lles dereitos, cada vez hai máis “contratos ba-
sura” e esa loita que tiñamos hai 30 anos esta-
se perdendo.  

 
O panorama segue sendo peor para as mu-
lleres? 
 

 Si, moitísimo. Hoxe , no ano 2008, a 
muller segue cobrando un 30% menos que o 
home polo mesmo traballo. Hai sectores co-
mo o téxtil e o conserveiro... que son case ex-
clusivo de mulleres onde as condicións cada 
vez son máis precarias. Incluso o tema da 
globalización estanos prexudicando moito 
porque agora xa non traballamos as oito ho-
ras laborais que marca un convenio ou a Lei, 
non, agora vóltase a traballar en condicións 
leoninas, é dicir, tanto produces, tanto co-
bras. Favorecéndose o tránsito de traballa-
dor@s por Europa 

 
Tendes organizado algo para este 8 de mar-
zo? 
  

 Por suposto que si. O oito de marzo 
concentraremonos na praza de Catro Cami-
ños na Coruña. Ademais é moi significativo 
este oito de marzo  porque  o goberno,  aínda 
traballa moito coa Lei de Igualdade, ignorou-
nos totalmente á hora de convocar as elec-
cións, convocándoas un nove de marzo, con-
vertendo así o oito de marzo en xornada de 
reflexión sen ter en conta o que é a MMM e 
neste senso estamos bastante enfadadas por-
que se primou o castigar ás mulleres por non 
facelo coa xerarquía eclesiástica que lles dá 
máis medo, xa que unha semana máis tarde 
son as celebracións da Semana Santa. Temos 
un lema para este 8 de marzo: “nin un paso 
atrás, as mulleres non podemos perder de-
reitos”. 

 Ademais da concentración imos ir aos 
xulgados a entregar un conxunto de autoin-
culpacións que estivemos recollendo polo 
tema do aborto. O 23 de xaneiro houbo unha 
concentración onde se recolleron máis de 
cincocentas. 

 
En que ano empezaches a traballar ti na 
MMM? 
 

 Uf... pois non me lembro (risas). Penso 
que de xeito activo foi no 2004. Por unha ra-
zón moi sinxela e é que ese ano coñecín a 
Marcha Mundial das Mulleres nun encontro 
internacional en Vigo onde se desenvoveron 
obradoiros, charlas, etc. E fíxose un plan es-
tratéxico de cara aos anos seguintes. Nese 
encontro houbo unha grande mobilización 
con máis de 35.000 persoas. Foi a partires de 
aquí cando pensei que había que dedicarlle 
máis tempo a isto e involucrarse máis acti-
vamente. 

 
Cando atopaches o teu primeiro posto de 
traballo? 
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 Hai un amplo espectro. O home é có-
modo... pero eu tamén son cómoda, a min se 
me fan o xantar eu non o fago... O que temos 
é que romper o estereotipo de que el si se 
pode sentar a ler o xornal e eu teño que face-
lo. Hai unha xeración que está concienciada, 
que pode ser a dos 35-50 anos... pero triste-
mente a maior parte non. Seguimos vivindo 
nunha sociedade patriarcal que nos inculca 
que somos as mulleres as que temos que que-
dar na casa, as que temos que facer os labo-
res domésticos, coidar os nenos e as persoas 
dependentes... e mentres non cambiemos 
esta sociedade patriarcal e capitalista é moi 
difícil que consigamos a plena igualdade. Es-
tannos vendendo a igualdade das mulleres  
pero é irreal. Trátase dunha igualdade legal 
pero non real. As mulleres non temos a igual-
dade aínda. 

 
Pensas que o mellor acceso da sociedade á 
educación e á cultura pode incidir mello-
rando esta situación?  
 

 Hai unha serie de sectores que se te-
ñen que involucrar para que isto dea un xiro. 
O sector educativo, por exemplo é funda-
mental, e non só os centros educativos, falo 
tamén do fogar. Tamén o son os medios de 
comunicación. A cultura é fundamental. É im-
prescindible facerlle ver á xente a realidade 
cando á sociedade en xeral non lle interesa 
que se coñeza esta realidade, de xeito estase 
disfrazando para que non se perciba a gran-
de diferenza que segue a haber entre homes 
e mulleres. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estase a facer un cambio no reparto das 
tarefas domésticas  ou a crenza de que é a 
muller a que debe ocuparse delas é a que 
persiste no tempo? 
 

Iso xa entra no ámbito privado. Os homes 
comen, manchan a roupa e a casa... igual 
que as mulleres. A pesar diso segue sendo 
unha porcentaxe baixísima a de homes que 
traballan na casa facendo tarefas domésti-
cas. Por iso é fundamental que dende a nosa 
casa eduquemos e concienciemos de que as 
tarefas domésticas son un traballo de todos, 
porque todos manchamos, comemos...para 
romper o estereotipo de que é un labor ex-
clusivo das mulleres. 

 
Dende o teu punto de vista, hai unha maior 
concienciación da igualdade de sexos en-
tre a xuventude da que había antes? 
 

 É unha pregunta complexa (risas) 

A grandes liñas parece que houbo un retro-
ceso neste senso, por culpa en parte de xen-
te da miña xeración que non vos ensinamos 
que isto hai que protexelo e que hai que se-
guir loitando porque xa vedes que nos están 
quitando ou intentando quitar moitos derei-
tos que xa tiñamos conseguido. A sociedade 
na que estamos vos está  intentando anular, 
que non pensedes... estavos levando ao con-
sumismo...  séguese pensando que as mulle-
res e as rapazas teñen que estar guapas, ter 
bo tipo, gustar esteticamente... 

 
E a xente de xeracións anteriores como re-
acciona?  
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  Dende o punto de vista da marcha que pen-
sades, cambiariades algo da situación da 
muller no mundo laboral? 
 
 Cambiaríamos todo. Un punto de parti-
da podería ser obrigar aos homes a coller 
unha baixa paternal. Nese caso ao/ á  empre-
sari@ daríalle igual contratar a un home ou a 
unha muller. Algo tan simple como iso cam-
biaría algo realmente no mundo laboral. 
 
Moitas grazas pola entrevista e que teñades 
un bo oito de marzo. 
 

Grazas a vós.     
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 BANDA DESEÑADA DE 1º ESO  
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 BANDA DESEÑADA DE 1º ESO  



 De especial relevancia é a Lenda do 
Santo Graal, relacionada con numerosos san-
tuarios eucarísticos galegos e especialmente 
co do Cebreiro. O Santo Graal é a Bandeira 
Galega Histórica, actualmente Escudo Nacio-
nal, e tamén símbolo de Cornualles. 
  

 A memoria do Rei Ar-
tur ou Artús continúa presen-
te en apelidos e lendas como 
a da Lagoa de Antela, segun-
do a cal o Rei xace alí mergu-
llado, acompañado polos 
us cabaleiros, encantados 
baixo a forma de insectos, 
esperando o día que Artur esperte do seu so-
ño. 

 Do druída Merlín pervive unha vaga 
presenza. Tres parroquias galegas reciben o 
seu nome, na serra do Careón, na serra de 
Orrea, e en Chantada. Consérvase un dito 
popular moi significativo: “Sabes máis que 
Merlín”. Leandro Carré afirma que  oíra falar 
de Merlín e que os vellos da súa aldea só re-
cordaban que Merlín era un home “que sabía 
moito”. Álvaro Cunqueiro, pola súa banda, 
escribiu os soados contos de Merlín e familia 
evocando as narracións que lle contaba de 
pequeno unha vella criada. 

 

 O Romanticismo marca o renacemento 
da Materia de Bretaña na literatura galega, e, 
xa nos principios do século XX, destaca Ra-
món Cabanillas como o autor que máis evo-
cou as aventuras arturianas na súa obra Na 
noite estrelecida. 

 

 Recentemente, escritores da categoría 
de Álvaro Cunqueiro (Merlín e familia, Cróni-
cas do Sochantre) ou Xosé Luís Méndez Ferrín 
(Percival e outras historias) contribuíron a afir-
mar un xénero xenuinamente galego. 
       

 MARTÍN PARIS MEIZOSO 

1º Bacharelato A 
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MERLÍN E FAMILIA  
Álvaro Cunqueiro 

 

 Merlín e familia basease 
no relato das memorias de Fe-
lipe de Amancia que hai moitos 
anos fora criado de don Merlín, 
quen vive relaxadamente en 
Miranda nunha casa situada no 
medio da selva de Esmelle con outros perso-
naxes da súa época como dona Ginebra.  
 

 Moita xente de todas partes acode 
xunto Merlín en busca de consello. Primeiro 
cóntanlle os problemas e despois esperan 
que o mago lles dea a solución. 
 

Neste libro mestúranse acontecemen-
tos históricos con outros cheos de fantasía. 
Estes últimos aparecen en moitas ocasións, 
coma o camiño de quita e pon, que che fai 
viaxar onde ti queres, os quitasoles, que son 
paraugas con poderes que evitan a choiva e 
falan e entenden todas as linguas, ou as histo-
rias do Elimas ou a trabe de ouro. 

 

BORJA LÓPEZ SANTOS 

1º Bac. B 
 

 

A MATERIA DE BRETAÑA NA CULTU-
RA POPULAR GALEGA 
 

Os pobos celtas caracterízanse pola 
importancia da súa tradición oral, especial-
mente viva en Irlanda, Bretaña e Galicia. De 
relación directa co Ciclo Bretón son as lendas 
de San Amaro, San Brandán e doutros busca-
dores do Paraíso, contos procedentes dos Im-
rama, relatos compostos en Irlanda desde o s. 
VII, que nos recordan as viaxes que en seme-
llantes condicións realizaban os personaxes 
da epopea céltica: Tristán, Galahad, ... 
 

OS LECTORES OPINAN 
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 X0SÈ MIRANDA, 
  visita o Instituto 
 

O luns tres de marzo 
visitounos no instituto o autor 
lucense Xosé Miranda. Veu 
para falarnos de dúas das sú-
as novelas As mans do medo e Pel de lobo. 

Reunímonos varios alumnos de 3º e 4º 
de ESO no Salón de Actos e o autor comezou 
a falarnos de Pel de lobo, díxonos que para 
escribir a novela centrárase en personaxes 
mitolóxicos galegos, en especial o “lobis-
home” e que fora engadindo ou quitando 
cousas das lendas que lle contaran a el de 
pequeno. 

Despois falounos do libro As mans do 
medo, deste dixo que para escribilo inspirá-
rase nas historias que lle contaran os vellos 
da súa aldea e en cousas que lle pasaran de 
pequeno. 

Por último contounos algunhas histo-
rias e algúns alumnos fixéronlle algunhas 
preguntas e ao final asinou os nosos libros. 

 

SARA PEREIRA VARELA  

3º ESO A 

 

Xosé Miranda é un escritor que escri-
biu moitos libros, entre eles Pel de lobo. Con 
esta obra o que pretendeu foi facer unha no-
vela de medo con seres mitolóxicos galegos. 
Para isto empregou o lobishome, 
“versipellis” en latín. Pero non só pretendeu 
iso, senón tamén que os que o leran, nenos 
ou adultos, non se aburriran, senón que lles 
gustara e entretivera.  

 
 YARA FERREIRO NAYA 

 3º ESO A 
 

 

 

PEL DE LOBO 
Xosé Miranda 
 
 Esta novela trata dunha das criaturas 
da mitoloxía galega; o lobo da xente. O rela-
to comeza falándonos de Fulxencio, o caza-
dor, Xosé, o seu fillo, e Bal, o seu can de ca-
za. Reciben un encargo dun tal Orestes de ir 
matar lobos ó Incio. Alí fálase tamén dun lo-
bo enorme e negro, que é o xefe dos lobos, 
e algúns di que se trata dun lobishome, dun 
lobo da xente. 
 

 Cando Xosé e Ful-
xencio chegan, e tras va-
rios incidentes cos lobos, 
que percorren a aldea to-
das as noites, descobren 
que non hai un senón dous 
lobos enormes, un negro e 
un branco. Tamén coñecen as dúas fillas do 
fidalgo, Ana e Aurora, de beleza inquietante 
ambas. 
 

 Despois de varios descubrimentos moi 
estraños sobre o comportamento dos lobos 
(e do mesmo Bal) Xosé chega a algunhas 
conclusións, axudado polas pistas do man-
florito Roso dos Chantos, e terá lugar unha 
gran aventura coas irmás. 
 

 Gustoume moito este relato, con per-
sonaxes mitolóxicos tradicionais, que nos 
contan de forma distinta que nos filmes ame-
ricanos, como dixo o propio autor. Comen-
tou que recollera todos os datos de contos 
que lle contaran, e a min pareceume un bo 
resultado. É inquietante a pesar de saber 
máis o menos o final grazas ás pistas saltea-
das no relato. Pareceume unha obra amena 
e difícil de soltar despois de comezala... 
 

 XULIA VICENTE JIMÉNEZ 

 3º ESO C 
 

OS LECTORES OPINAN 
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OS LECTORES OPINAN 
CUANDO HITLER ROBÓ EL CONEJO ROSA  
Judith Kerr 
 

 Recomiendo este libro 
porque cuenta hechos que podrí-
an haber ocurrido en la realidad. 
La crueldad de Hitler lleva a una 
familia a huir de Alemania. Con 
ello, la protagonista de esta his-
toria deja atrás una infancia agra-
dable para vivir como refugiada en diferentes 
países dejando atrás en su casa a su querido 
conejo rosa. A mi ver, es una situación muy 
dura que la niña es capaz de controlar sólo en 
ciertos momentos. 

  ADRIANA AGILDA MÍGUEZ 

1º ESO A 

 

MI AMIGO LUKI-LIVE 

Christine Nöstlinger 
 

 Este libro es una mezcla 
de aventuras, romance y un po-
co de novela. El libro es muy 
interesante hasta el final, ya que 
constantemente suceden aven-
turas que no te esperas. 

 Yo, personalmente, creo que merece la 
pena leerlo. Además hasta en las últimas pági-
nas sucede una nueva aventura muy apasio-
nante. Pero yo creo que el final deja mucho 
que desear porque justo acaba la aventura y 
también finaliza el libro. Por lo que quizás de-
bería de continuar con esa última pasión que 
había. 

 ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ  

1º ESO A 

 

LAS BRUJAS  
Roald Dahl  
 

 Os recomiendo que leáis 
este libro porque aprendes cosas 
nuevas.  

 También os recomendaría que leye-
rais otros libros de Roald Dahl, como 
“Charlie y la fábrica de chocolate”, “Charlie 
y el ascensor de cristal”, etc. 
 Los libros de este autor de Gales son 
muy entretenidos y muy interesantes. 
   

JAIME CORNIDE MUIÑO  

1º ESO A 

 
 
COLMILLO BLANCO 
Jack London  
  

 Recomiendo este libro 
porque trata de cómo muchos 
animales tienen que matar pa-
ra poder sobrevivir. Y como 
pueden ser maltratados por 
los humanos sin poder hacer 
nada contra ellos. Aún así, mantienen la leal-
tad a sus dueños. Para ellos, una caricia, un 
gesto cariñoso, lo es todo. 
 

  LORENA GONZÁLEZ GRELA  

2º ESO C 
 

 Recomiendo este libro porque me pa-
rece muy interesante y refleja el mundo en 
toda su crueldad, desde los ojos de un pe-
rro-lobo. Al protagonista le surgen numero-
sos dilemas y le abruma el mundo y sus su-
puestos “dioses”, los humanos, que domi-
nan todo con sus manos y sus manifestacio-
nes de poder. 

 Del libro, se puede aprender mucho 
sobra las costumbres de los lobos y los nó-
madas de los lugares fríos y también sobre 
la crudeza del ser humano, que, desde el 
punto de vista propio es hacer el bien, pero 
desde el punto de vista del lobo es cruel y 
despiadado. 

   PEDRO BARREDA LÓPEZ  

2º ESO C 

    



 

COMO SALIVA EN LA ARENA   
Klaus Hordon    
 

 Es una historia muy bonita, 
aunque muchas veces, triste. 
Cuenta la vida de una chica india 
que se tiene que enfrentar a un 
matrimonio forzoso y aunque le 
parecía que la manera que ella 
eligió para vivir sería más fácil, 
quizás se equivocaba. 
 En este libro se muestran las dos caras 
de la India: las marginadas aldeas y la sucia 
ciudad. Se ve como es la vida de allí y se 
aprenden aspectos de la cultura india, como 
las dotes, su religión o mismo varias formas 
de pensar. 

 Es un libro que me ha sorprendido mu-
cho y que recomiendo a los buenos lectores. 

 

   LIDIA ARCAS PÉREZ  

2º ESO C 

 

 

 Munli es una joven india que lucha por 
su independencia y liberación en un país 
donde la mujer está sujeta a una tradición mi-
lenaria. A los 13 años se escapa de su pueblo 
porque la quieren casar. Primero se une a 
unos bandoleros, luego se va a una ciudad 
donde mendiga para vivir. Allí encuentra a 
una mujer que le enseña un oficio, a leer y a 
escribir. 
 Os recomiendo este libro porque me 
pareció muy bonito, muy duro, emocionante 
y realista. 
   

 LUKE GIBSON SUÁREZ-PUMARIEGA  
2º ESO C 
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UNA HISTORIA EN LA HISTORIA   
Sauro Marianelli  
   

 Trata de un joven llama-
do Claudio que es tartamudo, 
débil y todos los que lo rodean 
lo desprecian. Pero su ignorada 
inteligencia y su gran cultura lo 
llevan a un elevado destino: em-
perador de Roma. 
Éste es un libro que me gustó mucho y me 
pareció muy divertido y entretenido. Ade-
más con él aprendí algo sobre la historia de 
Roma. 

  ROCÍO UZAL VARELA  

2º ESO C 

 

 

JULIE Y LOS LOBOS  
Jean C. George  
  

 Recomiendo leer este 
libro porque nos enseña co-
sas sobre otra cultura, la es-
quimal, muy distinta a la nues-
tra en la que no existe el ego-
ísmo porque todos viven de lo 
que cazan y no obtienen ningún beneficio 
económico por lo que no acumulan riquezas 
y no son avariciosos. 

 Los problemas surgen cuando los 
“blancos” llegan a sus tierras y traen sus 
máquinas y su dinero, junto con su egoísmo 
y avaricia, y acaban prácticamente de extin-
guir a los esquimales, ya que acaban con to-
das sus fuentes de recursos (los animales), 
el hielo se derrite debido al aumento de la 
temperatura, etc. 
 Además el libro es entretenido, por lo 
que os recomiendo que lo leáis y paséis un 
buen rato. 

      

 PEDRO BARREDA LÓPEZ  
2º ESO C 

OS LECTORES OPINAN 



 

 Que sorpresa! Pasa, aquí estarás me-

llor. 

Que tal estás?  Facía tanto tempo....!  A xente 

sempre me falaba de ti mentres non estabas, 

boteite tanto de menos...! 

Soñaba contigo todas as noites e quedábame 

durmida murmurando o teu nome.... 

Crin que nunca máis estarías onda min; pero 

tiña razón a xente cando me dicía que a espe-

ranza debe ser o último que se perde. 

Por que tardaches tanto? Non sabes o mal 

que pasei; sen ti non sabía como  eran as cou-

sas, nin que cor tiñan, sen ti pecháronseme 

moitas portas e loitei moito para intentar abri-

las... 

Cando era pequena e íamos ó campo miña 

nai pasaba moito tempo en cazar algunha 

bolboreta para poderma dar. Eu tocábaa  e 

sentía nas miñas mans unhas suaves cóxegas 

cando esta tentaba escapar. Namentres, a mi-

ña nai describía as súas cores, o seu tamaño, 

a súa forma de voar... 

Poucas veces collín unha bolboreta nas mans 

gustábame sentila entre os meus dedos mais 

sabía que despois o seu vo sería máis torpe 

pola miña culpa. 

Douche as gracias por querer vir, nunca pen-

sei que ías ser así. Xa non me acordaba de ti, 

pois marchaches ós poucos días de nacer eu. 

Perdoa porque chore tanto, pero é a emoción 

de saber que agora non vou a ter tantos obs-

táculos, de que vou poder baixar as escalei-

ras sen medo, que cruzarei as estradas sen 

esperar a alguén para que me guíe, que vou 

poder poñer as chaves nun sitio diferen-

te,que as encontrarei, que verei sorrisos, bá-
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goas, acenos, o amencer, a chuvia, a beleza, 

unha fotografía, unha película, un debuxo.... 

É primavera e as bolboretas  voan polo ceo ó 

seu gusto. Non podedes imaxinar que bonitas 

son, que cores tan vivos teñen, que distintas 

son unhas das outras..... 

Quedo parva mirando para elas, tiña razón a 

miña nai en canto a súa beleza, as súas ante-

nas, a forma do seu corpiño tan pequeno res-

pecto ás grandes as, o ledas que van o voar 

dunha flor cara outra, que parece que conta-

xia un sorriso con só miralas.... 

....Voa bolboreta, voa!!!  
 

INÉS FERREIRO ALONSO 

1º BAC. A 

  
 
 
 

 
El año lo forman días, 

el año lo forman meses, 

el año termina en diciembre, 

mes de la Navidad. 

                           DIEGO TORREIRO  
 

Juntos jugamos, 
juntos bailamos, 
juntos saltamos, 

¡Juntos estamos! 

                         MARIÑA BERMÚDEZ  

 OS NOSOS CREADORES 

Ángeles Míguez Chas 
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UN CLIMA, CUATRO ESTACIONES 
 

Aquí en Galicia 
Mi patria, mi país 

Todas las primaveras 
El cielo está gris. 
 

Llega el verano 
Sol desertor 
Calienta con 

O sin bañador. 
 

Otoño lluvioso 

Otoñal vendaval 

Un frío intenso 

Sienta muy mal. 
 

Frío y hielo 

Es lo que hay aquí 

Todos los inviernos 

Me gustan a mí 

 ANTÓN IGLESIAS QUINTELA 
                                                    2º ESO C 

 
 

    
                                          

 OS NOSOS CREADORES 
  

 Amir era un hombre de 29 años que vi-
vía en el Sáhara occidental. En su aldea había 
tanta miseria que su familia y él había días que 
no tenían ni para comer. Trabajaban la tierra 
de sol a sol pero no le sacaban ningún benefi-
cio por lo que su familia y él ya decidieron 
que era necesario que se fuera a un país don-
de se pudiera trabajar y mandar dinero a su 
familia para ayudarles. 
 

 Para conseguir los 800 que le cobraba 
el hombre para ir en una patera a España tu-
vieron que vender lo poco que tenían y pedir 
dinero a sus familiares. 
 

 Amir los días anteriores a marcharse 
estaba muy nervioso pensando cómo sería su 
viaje y lo que podría así ayudar a su familia 
para sacarla de la miseria. 
 

 Durante su viaje en patera, lo pasó muy 
mal; no era como él se había imaginado. La 
patera era pequeña y había un montón de 
hombres dentro. Durante los días de travesía 
se les acabó el agua y la comida, y hacía mu-
cho frío. 
 

 Algunos de sus compañeros de viaje se 
pusieron enfermos y deliraban, se querían ti-
rar de la patera porque creían que la costa es-
taba allí al lado. 
 

 Pasaron casí dos semanas en la patera. 
Algún compañero no lo soportó y se tiró al 
agua, muriendo ahogado. Cuando se creían 
que iban a morir todos, les encontró una pa-
trulla de rescate, ayudándoles a llegar a tierra. 
  

 Al llegar a tierra aún tuvo fuerzas para 
en un descuido poder escaparse. Al principio 
lo pasó muy mal porque no conocía a nadie, 
pero hoy pasados cuatro años está regulado, 
tiene trabajo, amigos y una novia española.  
  

 Ahora ayuda a su familia en el Sáhara 
enviéndoles dinero todos los meses para que 
no tengan que pasar necesidades. 
 

LUIS GALLART 
 3º ESO A 

Carolina  Rodríguez Canosa 



OS NOSOS CREADORES 
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¡No puedo estudiar más! 
Estoy muy cansada por madrugar. 
A las siete de la mañana 
ya estoy levantada 

cerca de la ventana, 
donde por las noches 
entra mucho frío 
y yo me resfrío. 

     Mar Castiella Bañales  
 
 
El azul mar, 

al chocar con las rocas, 

empieza a llorar. 

Con un grito de dolor 

desprende su preciado olor. 
 

Los peces de colores, 

bailando sobre la espuma, 

hacen los honores 

de acunar la brisa 
en un vaivén eterno. 

      Yolanda Viqueira Pérez  
 
 

Amigo de toda la vida, 

conocido en la marina, 

marina ya vendida 
a su vecina. 
 

Adiós amigo, adiós mari-
na. 
Adiós la vida 

que él se perdía 
en la marina. 

  Denisse B.D. 

ALUMNADO DE 1º ESO 
 

LA PAZ 

Este día deseado 

para niños como yo, 

no digo a la guerra, 

sí acepto a la paz. 
 

Las guerras son feas. 

Donde no tienen corazón, 

el corazón está escondido 

entre armas sin valor. 
 

La paz en cambio 

es todo lo contrario: 

todos se quieren, 

todos se aman. 
 

Donde haya paz 

siempre habrá alegría. 

 Nerea López Manzanero  
 

El viento sopla, 

Sopla que resopla. 

El corazón retumba 

Cuando el viento sopla. 

 Daniel Casal Dubra 
 
En clase todos son distintos: 

Jaime se toca el pelo amargo y liso; 

Denisse, con sus elementos… 

Todos gritando como locos 
Nos fuimos sin dejar rastro. 

 Silvia España Riveiro 
 
El plátano está rico 

y se me hace la boca agua. 

Si el plátano fuera vino, 

la boca se me pondría morada. 

   Sergio Fernández Villar 

Silvia España Riveiro 

Daniel Casal Dubra 



 RECANTO DE ECONOMÍA 
 

OS MERCADOS “LOW COST” 
 

 O “low-cost” é un mecanismo de evo-
lución da economía que estende o consumo 
de determinados produtos, eliminando ou 
redeseñando aquilo que o cliente non valora 
ou polo que non está disposto a pagar. O 
“low-cost” non significa peor calidade, senón 
unha promesa limitada ao cliente. 
 

 A etiqueta “low-cost” 
naceu no sector das compa-
ñías aéreas e existen previ-
sións de que no 2010 ou tal 
vez antes, as compañías 
“low-cost” dominarán o trá-
fico aéreo, (agás o mercado de longos voos 
internacionais). A súa progresión durante es-
tes últimos anos foi espectacular, ata o punto 
que algunhas compañías clásicas xa empeza-
ron a retirarse ao mercado de largo recorrido 
(Iberia, sen ir máis lonxe). 
 

 En xeral, as compañías 
“low-cost” están tendo moito 
éxito de vendas, aínda que non 
todas. Por exemplo, as dúas 
“low-cost” españolas (Clickair 
e Vueling) están obtendo un 

resultado máis discreto. Estas pequenas com-
pañías teñen dificultades no mercado fronte a 
outras máis grandes como Ryanair ou Easyjet, 
xa que estas poden abaratar custos grazas á 
compra de avións en maiores cantidades ou 
porque teñen un ratio de empregados en re-
lación co volume de pasaxeiros bastante infe-
rior. 
 

 Actualmente o “low-cost” xa non é un 
concepto ligado en exclusiva ás compañías 
aéreas, senón que se estende a moitos máis 
produtos e mercados. Ademais dos coñeci-
dos billetes de avión “low-cost”, podemos 
atopar teléfonos móbiles, ordenadores portá-
tiles, coches de aluguer, hoteis, etc. 
Para competir nestes mercados, as empresas 
conseguen fixar prezos máis baixos eliminan-
do os produtos  ou  servizos accesorios  (caso 
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dos hoteis e voos “low-cost”, por exemplo), 
fabricando partidas moi grandes para aba-
ratar custos (aparatos de telefonía móbil, 
por exemplo), utilizando novas tecnoloxías 
que permiten re-
ducir custos 
(ordenadores, por 
exemplo), ... Os 
máis críticos, sen 
embargo, falan 
nalgún caso, da 
posibilidade de 
abuso dos derei-
tos laborais.  
 

¿Que é a elasticidade da demanda? 
 A elasticidade da demanda mide o 
grao de sensibilidade da cantidade deman-
dada ante alteracións no prezo. 
 

 Dado que o prezo e a cantidade de-

mandada sempre varían en sentido contra-
rio, a elasticidade da demanda (εd) sempre 
é negativa. Sen embargo, normalmente ex-
présase en termos absolutos, isto é, sen o 
signo negativo.                                                        

                                                                                                           

 Por exemplo: a demanda de primeira 
vivenda é moito menos elástica cá demanda 
de 2ª vivenda, a demanda de produtos para 
os que existen substitutivos próximos tamén 
é máis elástica en xeral (alimentos, por 
exemplo). Sen embargo, a demanda será 
máis inelástica cando os produtos son de 1ª 
necesidade ou non existen produtos substi-
tutivos. É o caso dos medicamentos, por 
exemplo. 

 ¿Como cres ti que é a demanda do 
tabaco: elástica ou inelástica?  
 

Iago Castro, Noelia Mecías, Alba Sánchez  
e Santiago Vázquez  (1º BAC. C) 

           Variación porcentual cantidade demandada  
εdemanda  =  

   Variación porcentual do prezo  
 

∆ Q / Q  

=  
 ∆ P / P  
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As solucións no próximo boletín 

4º No primeiro andar temos unha habitación con tres 
lámpadas clásicas. Na planta baixa hai tres interrupto-
res. De que maneira podemos saber que lámpada co-
rresponde a cada interruptor subin-
do só unha vez e sen a axuda de 
ninguén? 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

 5º    Hai tres caixas, in-
dividuais e separadas de 
igual tamaño. Dentro de 
cada caixa hai outras dú-
as máis pequenas e en 
cada unha destas outras 
catro aínda menores. Cantas caixas hai en 
total?  Resólveo mentalmente, sen debu-
xos. 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 17 
Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

1º Sopa de Letras. Busca nove nomes da mitoloxía clásica.    
         ( Daniel Matos Méndez (4º PDC) 
               

 2º  Que debuxo sobra na seguinte serie e por que? 

 1º  “Cada vez que desde o Averno retorna con Ceres, a terra sorrinte cóbrese de flores”.  2º 

Zeus (Xúpiter), Ares (Marte), Demeter  (Ceres) e Poseidón (Neptuno)      3º  
4º O lagarto está cordo, a eiruga tola.5º O home é un paracaidista ó que non 

se lle abriu o  seu paracaídas.  6º A primeira palabra contén dúas A, a segun-
da dúas B, etc. polo tanto a palabra que buscamos é AGREGO. 

  

 3º Tes dúas cordas, cada 
unha das cales se queima nu-
nha hora pero non de forma 
linear, é dicir: en media hora 
non se queima media corda 
nin nun cuarto de hora se 
queima un cuarto de corda. 
Tampouco seguen ningunha 
lei que se poida coñecer. 

Como queimarías as dúas cor-
das para medir exactamente 
tres cuartos de hora? 

PISTA: Pódese empezar a 
queimar unha 
corda polos 
dous lados ao 
tempo. 

A P O L O Z C J H 

A T E A S T L Z A 

C Z V S I A R H D 

R V E T H N B E E 

O H B U T M E R S 

N F T I S N R A R 

O N E P T U N O O 

S X C E R B E R O 

H E S T I A V S P 

S A F R O D I T A 


