
In
st

it
ut

o

Ecoloxía

Cre
ac

ión

Cultura

Normalización
Opinión

Revista do EDL Curso 2017-18

21

 *
A
 r

e
c
a
d
a
c
ió

n
 s

e
r
á
 i
n
te

g
r
a
m

e
n
te

 d
o
a
d
a
 a

 A
so

c
ia

c
ió

n
 d

e
 A

fe
c
ta

d
o
s 

p
o
la

 e
x
p
lo

si
ó
n
 d

e
 P

a
r
a
m

o
s

Paramos

Donativo* 2 €





3

21

 EDITORIAL
Chegan os derradeiros días do curso e é o momento de presentar unha pequena escolma de imaxes e 

textos como resumo  do vivido pola nosa comunidade educativa durante este período.

Case sen tempo acentrarse no inicio do curso, tivemos aviso de furacán, Ophelia. A súa chegada trouxo 

lume e destrución en pleno outubro,  efectos magnificados por unha  seca que despois do que choveu 

desde xaneiro parece quedar esquecida. Manifestámonos xuntos en contra dos incendiarios  e pola 

carraxe e a  impotencia de ver queimar nunha soa fin de semana miles de hectáreas en toda Galicia, 

tamén no noso concello. O que o lume consumiu en horas necesitará décadas para recobrarse. Ogallá que 

nos futuros  editoriais non faga falta facer mención de lumes tan terribles NUNCA MÁIS.

Incorporáronse ao instituto composteiras para contribuír á concienciación da comunidade educativa no 

coidado do noso medio e plantáronse novas froiteiras.

Durante o curso a  dinamización da biblioteca mostrounos desde tumbas de Samaín a concursos de 

relatos de amor en botellas levadas polo mar, pasando por grandes submariños cheos de títulos animando 

á lectura. As instalacións deportivas, grazas ao Departamento de Educación Física, foron melloradas, 

permitindo gozar de xeito habitual de tenis de mesa,  pista de voleibol ou novas canastras de baloncesto 

no tempo de lecer.

Gozamos con representacións e comidas, novas lecturas desde o club Xerfas,  saídas dun día e viaxes de 

varios días á neve e a Roma...

Este ano o autor entrevistado é Pedro Feijoo, escritor que nos visitou entre temporal e temporal alá por 

marzo, e permitiunos gozar das súas reflexións e do seu sentido do humor ao mesmo tempo que 

respondía ás preguntas do alumnado sobre os seus libros.

Coma sempre agradecemos desde a editorial, as colaboracións tanto do alumnado coma do profesorado, 

incluíndo neste curso a Carly como fotógrafa artista invitada, a cal remata este ano o seu periplo polo 

centro, e lle desexamos a mellor das sortes na súa nova etapa, e todas esas colaboracións  fan posible a 

publicación de Intuilequia. 

       Alumnos colaboradores coa redacción

E o 23 de maio, cando xa apurabamos o tempo para rematar o curso, un estoupido ás 16.25 focalizou toda 

a nosa atención na parroquia de Paramos, e a dor,  as ruínas e a morte conmocionaron a nosa comunidade 

educativa .

Xuntos e apoiándonos, tiraremos do carro para volver a retomar a marabillosa, moitas veces 

infravalorada, normalidade.

Queremos aproveitar esta editorial para enviar unha aperta  a todas as  familias afectadas.  

Paramos
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 MAGOSTO

 

 Imaxes tomadas  por   Mario G. Vila de 3º PMAR e  Miriam.
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 XOGOS POPULARES
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 SEMENTEIRA
Tras a vaga de lumes que nos asolou no mes de outubro, sentimos a necesidade de axudar a rexenerar  natureza, e 

así xurdiu a iniciativa de retomar unha sementeira de árbores autóctonas o mesmo día que se celebraba o magosto. 

Coa axuda dos envases recollidos entre todos e das castañas, landras e outras sementes, chegamos a plantar un 

cento de esperanzas. Foi unha axuda inestimable o traballo feito por Sara, Lucía, Ana, Noel, Diego e Adrián 

alumnos de cultura científica de 4º.

Contamos ademais coa colaboración do concello que nos afreceu un saco de compostaxe para facer a sementeira.

En marzo, timidamente, comezaron a agromar as primeiras árbores, casualmente todas castiñeiros.
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 OS PRIMEIROS
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 NOVAS INSTALACIÓNS
.

Este curso, non sei se vos destes conta, houbo modificacións nas actividades dispoñibles nos recreos.

Nas canchas sempre había problemas porque dúas soas canastras quedaban curtas... pero este ano, grazas ao 

departamento de Educación Física, ao profesor Nacho, e á dirección do centro, conseguiuse novo material, e   

instaláronse catro canastras máis no patio.

Ao profesor tamén se lle ocorreu instalar unha rede para poder xogar ao voleibol ao lado da cancha de fútbol.

Por último, pero non menos importante, tamén se trouxeron dúas mesas de pimpón que se colocaron no ximnasio 

para que os afeccionados a este deporte, e os non tan afeccionados, gocen delas no recreo. O requisito 

necesario era contar con alumnado que se responsabilizara nos recreos do seu bo uso.

Menudas competicións que se montan!

Gabriel Soutelo, 1º Bacharelato B

Imaxe dunha partida de xadrez que se estaba a 

disputar en xaneiro, no recibidor do noso centro. 

Este ano temos varios taboleiros dispostos para 

xogar para aquel alumnado que queira 

aproveitalos durante o seu tempo libre, e están 

tendo gran acollida, sendo un lugar de encontro de 

xogadores e curiosos nos recreos.
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 THANKSGIVING

 Carly compartiu con Intuilequia estas imaxes da festa de “Acción de Grazas” que se celebrou en 

novembro co alumnado e profesorado da sección bilingüe de inglés tanto do IES San Paio coma do 

noso centro. Xa é o terceiro ano que se reunen os nosos compañeiros nesta confraternización onde a 

degustación da comida ten un grande protagonismo.
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 SABORES
 Imaxes tomadas pola proferora Cristina do depatamento de inglés..
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 DO MUNDO



21

12

 

 SOBREDO

.

Un ano máis, unha representación do alumnado de centros educativos do municipio reuniuse para homenaxear 

aos Mártires de Sobredo. Do noso instituto participaron alumnos e alumnas de 4º da ESO. Con este acto 

mantense viva na memoria das novas xeracións o acontecido na nosa comarca na loita agraria de principios do 

século XX (máis información sobre Sobredo e a redención dos foros: Intuilequia 18).

Intervencións do noso 

alumnado no acto homenaxe 

nas imaxes da esquerda.

Grupo de alumnos e 

alumnas de 4º ESO en 

Sobredo na imaxe da 

dereita.

Imaxes inferiores: ofrenda floral.
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 ROMA e FLORENCIA
Dende o día 27 de febreiro ata o 3 de marzo foi a nosa expedición por terras italianas, unha viaxe chea 

de descubertas, acontecementos, emoción e, sobre todo, diversión.

O voo do primeiro día foi tamén 

para moitos de nós a nosa 

primeira viaxe en avión. Cando 

chegamos a Roma fixemos un 

tour rápido e visitamos algúns 

lugares como a Fontana de 

Trevi e a Praza de España.

O segundo día achegámonos ao 

Vaticano onde tivemos unha 

vsita guíada que incluíu a Capela 

Sixtina, a Cúpula, a Praza de 

San Pedro...

O seguinte día foi dedicado á 

antigua Roma: Visita ao 

impresionante Coliseo, aos 

Foros Romanos e incluso, ás 

catacumbas.

O cuarto día viaxamos en tren ata Florencia, onde gozamos case por completo dun día libre. Admiramos a 

espectacular catedral, Santa María Novella e a Ponte Vechio, famosa polos edificios que ten sobre ela. Pola 

tarde xuntámonos todos para a visita do David de Miguel Ángel, sen dúbida, unha obra maestra que nos 

sorprendeu gratamente. 

O último día collemos o avión moi cedo, polo que só tivemos tempo de despedirnos do que foi unha viaxe 

inesquecible de camiño ao aeroporto, e vendo afastarse a terra desde o ceo.

Eva Ordóñez e Brais Prada de 4º ESO B 
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 COMPOSTAXE

Durante o presente curso, Vicedirección, coa colaboración co Departamento de Ciencias, propuxo profundizar 

no tratamento dos residuos orgánicos para a formación de compostaxe. 

Recibimos asesoramento desde o Programa Revitaliza posto en marcha pola Deputación de Pontevedra, e 

fixéronse varias charlas e actividades  ao longo do curso por persoal con experiencia en composteiras . Houbo 

charlas dirixidas tanto ao profesorado como a alumnado de 1º e 4º da ESO, cursos onde o temario das materias 

de ciencias naturais permitían incluir sen dificultade o traballo sobre a compostaxe. Nestas charlas  

describíanse os beneficios de recoller a fracción de materia orgánica do lixo para empregala en obter 

compost, é dicir, abono vexetal, como por exemplo, diminuír case a metade a cantidade de lixo xerado por 

persoa e día en Galicia, así como a obtención dun produto con interese económico, como é o compost; ademais 

de concienciar sobre a necesidade de controlar a cantidade de lixo que xeramos e denunciaron mitos falsos 

asociados a esta actividade, como que xera malos cheiros, o que non acontece cando se fabrica de xeito 

adecuado. 

En posteriores encontros, os monitores trouxeron material bibliográfico e materia orgánica en distintos 

momentos de maduración na súa transformación en abono vexetal; os diferentes grupos de alumnos e alumnas 

da ESO, coa axuda de lupas binoculares e pinzas, observaron e puxeron 

nome á fauna que ían atopando.

Deixáronnos unha exposición temporal sobre o problema do lixo que se 

puido ver no mes de abril na entrada do pavillón B.

Como remate das actividades o alumnado visitou unha composteira 

comunitaria municipal para entender como se estaba a facer “in situ” coa 

recollida da materia orgánica.

No instituto solicitouse unha composteira para elaborar o noso propio 

abono vexetal e haberá puntos de recollida dos restos orgánicos no patio 

para botar neles os restos de froita, pan... que se acumulen nos recreos.

Por último, e por se tendes dúbidas, deixamos os contactos do Programa 

Revitaliza:

Teléfono:886 210 600;  Correo-e: revitaliza@revitaliza.gal  

Miriam Burgos, profesora de ciencias
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 CELANOVA
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 CONTRA A VIOLENCIA
Durante este curso foron varios os traballos feitos polo alumnado para loitar contra a violencia de xénero.

Cartel elaborado desde 

as clases de EPV

Acrósticos feitos por  alumnado do primeiro ciclo 

para reflexionar sobre a violencia de xénero.

Fachada co mural contra a violencia de xénero  feito durante o primeiro trimestre. Na imaxe 

da dereita vemos a Rodrigo durante a súa elaboración.
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 8 DE MARZO
Desde o grupo da biblioteca, e grazas a colaboración de Rosa do departamento de Plástica, fixéronse 

“equipamentos” de traballos tradicionalmente asociados a homes ou mulleres e retratamos ao 

alumnado intercambiando eses papeis nos días próximos ao 8 de marzo.
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 NEVE EN ANDORRA

Esta excursión foi unha experiencia inesquecible. Alumnado de 1º de bacharelato e ciclos tivemos a sorte de 

poder estar unha semana en Andorra e familiarizarnos cos esquís.

Todos os días esquiabamos polas mañás, e polas tardes dispoñiamos de tempo libre suficiente para nós. Ás veces 

íamos á capital de compras, e outras camiñabamos pola aldea. 

Un momento difícil de esquecer foi, sen dúbida, ver como nevaba pola fiestra cando nos erguemos cedo un día 

pola mañá. Poidemos contemplar unha marabillosa paisaxe.

Aprender a esquiar supuxo unha gran aventura para todos nós. Era a primeira vez que calzabamos uns esquís, coa 

boa compañía resultou aínda máis entretido. Todos recibimos un diploma firmado polos monitores. 

O derradeiro día visitamos a aldea, onde desfrutamos dunha tranquila e relaxante estancia.

Candela Todaro, 1º Bacharelato B

Imaxes: Pablo Durán e Candela Todaro, 1º Bacharelato B
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 CALAIS 2018
Desta volta a viaxe ao noso veciño no norte empezou cunha anécdota que seguro fará que a protagonista, Saray 

Limia,  non perda de vista a súa documentación nas futuras viaxes que vaia facer. O seu DNI parecía 

extraviado, e sendo así non podía coller o avión. O grupo emprendeu a viaxe tal e como estaba planeada, e un dos 

profes, Valén, quedou con ela en Porto... e xa con calma revisaron o bolso de man novamente, e alí, nun recuncho, 

apareceu o carné... con sorte poideron facer xestións para unirse ao resto do grupo ao día seguinte; iso sí, cun 

aumento de presuposto para sufragar os gastos.... Se vas viaxar,  vixía os papeis que debas presentar!!!  ;-)

Despois deste incidente, o resto da viaxe xa non deixou ningún susto máis e o noso alumnado participou nas 

actividades programadas. As imaxes foron tomadas por Pepe durante a viaxe.
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Nestas imaxes podemos apreciar como, 

ao longo do curso, se viñeron facendo 

cambios para adaptar este espazo aos 

novos usos que queremos darlle desde o 

equipo da biblioteca; transformala nun  

entorno dinámico que focalice os 

proxectos levados a cabo no instituto, 

abandonando a idea de “almacén de 

libros”. 

Desaparecen as portas que “encerraban” 

os libros, nunha acción simbólica para 

deixar máis accesible o coñecemento, e 

faise unha labor de revisión dos fondos 

para actualizalos procurando atraer 

novos visitantes.

 BIBLIOTECA

Nas imaxes superiores:

Concurso Inda Namora,  alumnas premiadas e 

finalistas, e entrega de premios. O concurso 

xerou moito interese polo premio, cea e cinema  

para dous. 

Nas imaxes da dereita: exposición de epitafios 

na semana do Samaín.
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ALOIA

Outras actividades :

Decoración da bibloteca por San Valentín  (abaixo) e exposición de libros románticos no submarino 

(arriba) , montada por alumnado de 1º de bacharelato e pola profe Olalla.

Exposición de traballos de 1º da ESO: maquetas e murais coa temática do universo, as estrelas e o Sistema 

Solar feitas para a materia de Ciencias Naturais da profe Ana. 

Pequena bibliografía de 4 científicas que traballaban nese ámbito elaborada  por Lucía Soutelo de 4º ESO B.
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 REMATAN
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 ULTIMAN
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 ACABAN



25

21

 TERMINAN
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Rabia

Aquí estou eu, no medio da escuridade, rompendo o pleno silencio co meu pranto afogado acompañado da 

miña axitada respiración. Ao fondo podía escoitar unha voz grave e profunda, pero xa non podía falar, a 

miña gorxa non me deixaba emitir ningún son cun aquel de de coherencia e o meu corazón galopaba no 

peito como querendo fuxir do cárcere que o meu corpo supoñía.

Estaba na cama sentindo as bágoas caer polas miñas fazulas mentres os meus brazos abrazan as miñas 

pernas como se de un pequeno e fráxil bebé se tratase. Debía calmarme, iso era o que aquela afastada 

voz me dicía, tamén o que eu pensaba, pero esa xa non era unha opción porque eu xa non era eu. Cambiei. 

Agora o meu lado máis escuro apoderábase de min como un mecanismo de defensa. Pechei a miña man 

con forza case facéndome dano mentres a voz continuaba falándome e, de pronto, a miña voz deixouse 

escoitar claro no cuarto : “quérote”. Foi a palabra que  inundou de son o case completo silencio anterior. 

Logo deixei de chorar. Calmeime e, finalmente, volvín a ser a mesma persoa dócil que antes era.

Nazaret González Coto, 1º bacharelato A

Corrín e corrín tentando buscar unha saída, unha luz, algo, 

calquera sinal de vida.

Sumíame nunha escuridade profunda na que non sabías nin onde 

se encontraban as túas mans.

Respirei fondo, unha e outra vez. Inspirar, exhalar...

Abrín os ollos e tentei centrarme no que me rodeaba.

Claramente non podía ver pero podía oír, cheirar, tocar...

Aínda podía sentir.

Arrastrei os meus pés con cansanzo, camiñando con destreza e 

gran coidado para non caer e facer un ruído innecesario. Podería 

espertalo.

Escoitei un son entón, un paso, outro, e outro máis.

Unha respiración, acercábase, acelerábase...

Comecei a correr de novo. Non pensei en nada máis.

O medo percorría as miñas veas, dábame a enerxía suficiente 

para non deixarme atrapar.

Necesito saír de aquí.

Rápido... Ou nunca máis respirarei de novo a liberdade.

Laura Delgado Lastres, 1º bacharalato A
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Estaba perdido. Aquela excursión polo monte non me estaba resultando pracenteira. Os 

amarelentos raios do sol apenas se filtraban a través da ramaxe das árbores. Axiña anoitecería.

Levaba horas dando voltas e voltas, chegando unha e outra vez ao mesmo sitio, un pequeno claro 

case sen vexetación que parecía ser o lugar máis bonito do bosque. "Algún día volverei aquí", 

prometinme. Pero o que quería facer agora era atopar de novo o sendeiro polo que vin ata este 

claro. Había uns minutos que o abandonara, por mor da repentina chamada da curiosidade por este 

lugar, visible dende o camiño. O máis desconcertante era que o meu can, Pachuco, tampouco 

parecía detectar o noso rastro.

Decidín facer unha cousa: camiñar arredor do claro, xa que o camiño de terra tiña que poder verse 

dende os límites do campo.

Pero non vin nin ratro del: só vin vexetación. Comecei a asustarme. Estabamos na semipenumbra. 

Pachuco púxose a tremer e gruñir. O can estaba quedo, mirando cara unha zona do claro. Eu tiña 

medo. Intentei ver o causante da reacción do meu can, mais soamente vin un movemento de follas. 

Quedei ríxido, non podía moverme. Outro movemento. Unha luz pálida. Dúas. Eran ollos azuis que 

brillaban na escuridade.

Fuxín, corrín máis rápido ca unha gacela polo bosque, abandonando a Pachuco á súa sorte. Daba 

igual a onde me dirixise, calquera lugar era mellor que aquel. Saín do bosque ao chegar á estrada. 

Cheguei á cidade. Entrei na miña casa e pechei a porta con chave. Estaba sen folgos. Aínda non me 

sentía seguro.

Pasada unha hora, xa estaba máis tranquilo. Entón comezaron os ruídos. Un rabuñar na porta. 

Inconfundible: era o meu can. Fun abrila rapidamente, e, cando me din conta, xa estaba enriba de 

min lambéndome as meixelas. Eu abraceino. Botárao de menos.

Entón foi cando vin os seus ollos azuis.

Miguel Alonso Méndez, 1º bacharelato A
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Parabéns aos premiados!!

CATEGORÍA A: 

1º premio

Ilusións confusas 

Espertar, xogar, comer, durmir. 

Esa é a rutina. 

Rara vez fago algo que non se trate disto. É algo habitual. É coma se nacese 

para facer isto. Xogar na realidade virtual é sinxelo. Ti conectas o teu 

cerebro a un dispositivo que provoca ilusións. Ilusións que se converten en 

videoxogos nos que ti mesmo podes controlarte no espazo, voando, con 

poderes… 

Esta vez parecía que o xogo era pouco orixinal. Estaba nunha rúa dunha cidade, 

e non había ningún obxectivo nin misión que facer. Era ceibe. Quixen probar se 

tiña algún tipo de forza especial e subín a un rañaceos. Tireime e o aire deume 

na faciana.

Foi unha sensación xenial. A xente do redor miroume espantada e eu rin. Case 

coma se fose real. Pero, e se estivese na realidade? Hai quen di que chega un 

momento que non sabes se estas no xogo ou na realidade. Pero a verdade é que 

non hai realidade. A vida é un xogo. 

Mirei de novo ao chan e sentín a dor antes de que todo se volvese negro.

Óscar Mirás Sánchez, 2º ESO C

2º premio

Un domingo, pola mañá, o meu avó e máis eu, 

fomos pescar. Era a miña primeira vez, tiña 

moitas ganas porque me falaron moi ben da 

pesca. O meu pai tiña unha barca, perfecta 

para pescar. Cando montei nela non quería saír 

dalí, era moi cómoda e impermeable. Eu, ao ser 

pequeno, tiña unha cana moito máis pequena cá 

do meu avó. Non sabía tirar a cana, cando a 

lancei, caeume á auga! 

Tiven que por o bañador e tirarme a buscala. 

Xustamente estaba no fondo de tanto que 

tardei! Cando cheguei á barca, tiña peixeis no 

bañador!

É unha mellor maneira de pescar cá do meu avó!

Elena Vieira Fernández,  1ª ESO C
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CATEGORÍA B 

1º premio

Era unha noite como outra calquera. Un mozo durmía tranquilo na súa cama cando, ante a 

necesidade imperiosa de ir ao baño, ou quizais ante unha falta de soño, espertou.

Incorporouse no seu confortable leito e colleu o pequeno reloxo espertador que dormitaba na 

súa abarrotada mesiña de noite: 1:06 a.m.

De súpeto, un estrondo enorme, como o dunha bomba, e, en cuestión de segundos o armario, o 

antigo armario de madeira que tiña no seu dormitorio, fíxose cachizas e, del saíu a máis 

abobinable e horrible criatura que vira e vería xamais. E en cuestión de segundos tamén, está 

abalanzouse sobre el e cravoulle as súas gadoupas, matándoo ao instante…

De pronto, como impulsado por un resorte,  levantouse  sobresaltado, bañado en suores frías 

e con calafríos... 

Tivera un pesadelo... sentou na cama e colleu o seu pequeno espertador, viu a hora: 1:05 a.m. 

Algo tentaba saír do antigo armario...

Eva Ordóñez Gómez, 4º ESO B

2º premio

No corazón

- Ti podes ser o que queiras, tes luz propia, só cre en 

ti mesma, vas poder con todo- suspirou-. Faille caso 

ao teu corazón,  vaite guiar. Faille caso aos que te 

queren, vanche axudar- tusiu-. Deixa de lado as 

críticas que non son construtivas, mais aplica as que o 

son,  así mellorarás - cada vez falaba máis baixo-. 

Ama, é marabilloso - suspirou de novo-. Escoita o 

silencio. Os atardeceres son preciosos, presénciaos -

colleu un último alento-. E unha cousa máis, non deixes 

de soñar - deixou este mundo-.

Adriana Correa Villarino, 4º ESO B
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 POESÍA 
C

re
ac

ió
n

Murais dos alumnos de 1º ciclo feitos no primeiro trimestre.

A distancia

Sopra, vento do norte, sopra,

leva o meu recordo a súa beira

por enriba de montes,

por enriba de pradeiras.

Lévao por campos e vales

por sendas e por veredas,

lévao ó seu lado

onde queira que sexa.

Sopra, vento do norte, sopra,

sempre con forza e fiereza

para que el sinta a túa presenza

porque a túa presenza será o meu recordo,

as miñas verbas, as miñas penas.

E ti, canso, sintas na túa alma

un vento que te enche e que te leva,

non te asustes, 

é só vento do norte

que me achega a túa presenza.

E así, inda que os nosos corpos

e as nosas vidas non se teñan,

non te apenes, 

que a miña alma e a túa non se afastan.

Porque o vento do norte

soprará sempre con forza

e endexamais sentirás a miña ausencia

Nin saberás da miña soidade.

Mª Olga Alonso Alonso
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Murais feitos por alumnado de 1º ciclo da ESO, traballados desde a materia de Galego 

inpartida por Teresa García.
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 ESCAPARATISMO 

Durante as semanas previas ao Nadal, o alumnado do Ciclo Medio de Actividades 

Comerciais levou a cabo diferentes accións de dinamización que, nunha mezcla de 

diferentes técnicas publicitarias de baixo custo (escaparatismo, dinamización 

creativa e marketing de guerrilla) buscaban crear un clima e ambiente navideño no 

centro. 

En grupos pequenos,  os rapaces do ciclo foron quen de crear novidosas e pequenas 

obras de arte que, baixo o principio de mínimo custo e máximo impacto, foron 

colocadas de forma subrepticia en puntos estratéxicos do centro (elixidos 

mediante unha pequena análise de fluxos de persoas) buscaban o maior impacto 

posible da nosa mensaxe. As intervencións incluíron iluminación nalgún dos casos. 

Parte deste material foi empregado na nosa participación no concurso Sabores do 

Mundo onde deslumbramos ao xurado a pesares de non resultar oficialmente gañadores desta 

edición.

Alejandro Guntiñas,  profesor de Ciclos de Comercio
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Durante o segundo e o terceiro trimestre,  o Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais 

levou a cabo unha intervención na biblioteca do centro co ánimo de dinamizar e revitalizar este espazo 

público. Para iso, e tras unha planificación que incluíu presuposto e fases de deseño, fabricación e montaxe 

mediante cronograma pormenorizado e PERT probabilístico, buscouse unha temática primaveral con 

elementos ornamentais sinxelos e asequibles (principalmente papel e cartón). Fíxose un axuste ao principio 

fundamental da fórmula AIDA (attention, interest, desire and action), é dicir, atraer, despertar o interés, 

transmitir unha mensaxe e provocar unha acción - neste caso, a visita á biblioteca). A intervención incluíu a 

creación de nova sinaléctica coas normas da biblioteca en forma de carteis en cartón-pluma que foron 

colocados en diferentes puntos da sala de lectura e en coordinación co equipo da biblioteca. O 

desenvolvemento das diferentes fases tivo altibaixos na execución, como é normal neste tipo de proxectos 

creativos, pero finalmente rematou sen incidencias e dentro do previsto.

Alejandro Guntiñas,  profesor de Ciclos de Comercio
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A  C O N T I N U A C I Ó N  T E M O S  A  

OPORTUNIDADE DE LER A EXTENSA  

ENTREVISTA QUE O VIGUÉS PEDRO FEIJOO 

CONCEDEU AO NOSO COMPAÑEIRO PEPE 

LÓPEZ ONDE REFLEXIONA ENTRE OUTRAS 

COUSAS SOBRE A RUPTURA DE TABÚS NOS 

LIBROS ESCRITOS EN GALEGO OU SOBRE A 

SÚA DECISIÓN DE EMPREGAR A NOSA 

LINGUA NAS SÚAS NOVELAS.

Cal libro che custou máis escribir?

O seguinte, aquel que aínda non comezaches, o que 

aínda non sabes como tratar. O libro máis difícil 

sempre o que está por chegar. Pero tamén é o máis 

atractivo.

Hai algún escritor ou escritora galego que 

consideres un mestre para ti?

Sen lugar a dúbidas, Suso de Toro. Como xa teño 

contado infinidade de veces, como lector, Suso 

supuxo para min unha verdadeira revolución. Eu 

atopeime cos seus libros no remate dos anos 

oitenta, e a súa lectura supúxome un cambio 

completo de perspectiva, a certeza de que en 

Galiza había por fin outra posibilidade de facer as 

cousas, un xeito novo, diferente, moderno... noso. 

Co paso dos anos, tiven a fortuna inmensa de 

coñecelo e, sobre todo, de que el se interesase polo 

meu traballo. Aínda hoxe non sei que raio viu en min, 

pero do que si estou seguro é de que de non ser por 

el, polo seu apoio e mais os seus incontables 

consellos, eu non estaría aquí.

Cando e por que comezaches a escribir?

Escribo de sempre, non sabería dicir en que 

momento comecei a facelo de xeito consciente. 

Sei de onde saíu o primeiro libro, aquel traballo 

para a facultade que acabou nas mans de don 

Isaac Díaz Pardo e que el mesmo quixo convertelo 

en ensaio... Lembro a conversa coa miña parella na 

que comezamos a falar de como podería ser unha 

novela que aos dous nos agradase ler, e como alí 

sentamos as bases do que sería Os fillos do mar... 

Lembro todo iso, si. Pero escribir, escribir como 

actitude... Iso é outra cousa. Sempre estivo aí, 

mameino desde pequeno, desde moi pequeno. 

Sempre estivo no meu espazo, na casa na que 

crecín, no meu entorno. Sempre foi.

Cando soubeches que serías escritor?

Pois na liña do que acabo de contar. Sempre soñei, 

no máis fondo da miña intimidade, coa ilusión de 

selo. Pero de aí a atreverse a crelo... Sempre 

quixen selo, pero aínda hoxe, con todo o que hai ao 

redor, sigo describíndome a min mesmo non coma 

un escritor, senón coma un lector que escribe.

Alguén da túa familia tamén escribe ou quere 

escribir?

Eu son o neto de Manuel de la Fuente, escritor, 

poeta e xornalista do Faro de Vigo, ademais dun 

dos principais responsables de manter viva a 

memoria histórica non só de Vigo senón mesmo de 

boa parte do país desde comezos dos anos oitenta 

ata finais dos noventa. El me aprendeu o amor non 

só pola palabra escrita, senón tamén pola 

importancia de poñer en valor a nosa memoria, a 

nosa identidade, advertíndome sempre do risco 

de esquecer aquilo do que vimos.

Imaxe tomada por Pepe do 

encontro entre alumnado de 

1º de bacharelato e Pedro 

Feijoo no noso centro en 

marzo.

Máis datos en :

http://carpediemtui.blogspo

t.com.es/2018/05/visita-de-

pedro-feijjo-ao-centro.html
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Como te estimulan os premios ou recoñecementos 

á hora de escribir?

Pois, así en xeral, e falando dos “grandes premios” 

en Galiza, a verdade é que máis ben pouco. 

Pero non por desprezo nin nada polo 

estilo, senón máis ben porque tampouco é 

que teña moitos, de maneira que, como o 

meu estímulo dependa diso, imos 

apañados! 

 [O tema dos premios literarios 

en Galiza daría para escribir toda unha 

novela el soíño, e de seguro que saía unha 

de terror. Sempre me deu a sensación de 

que se trata dun asunto bastante 

endogámico, onde non sei moi ben que é o 

que se está a premiar, pero desde logo non 

creo que se trate de nada que teña que ver 

co desenvolvemento dun sistema literario forte na 

rúa. Valoro (non pola parte que me toca, claro está, 

xa que eu nin os gañei nin os gañarei na vida) premios 

como o Xerais ou o Blanco Amor, que efectivamente 

si teñen un grande impacto social, pero, 

de todos modos, tal como eu o entendo, 

o premio máis importante sempre vai 

ser o que che dan os lectores, porque aí 

si que hai movemento. Un sistema 

literario que vive de costas aos lectores 

non é máis que un exercicio de 

onanismo. Eu non entendo o meu 

traballo se non é como un diálogo con 

eses lectores no que eles son parte 

activa. E, moito máis aínda cando eses 

lectores son xente nova, porque aí é 

onde está a semente dos futuros. Así, 

unha das poucas cousas das que me 

atrevo a sentirme orgulloso e a dicilo publicamente 

é o feito de ter gañado en dúas ocasións o Premio 

San Clemente, xa que non só é un premio entregado 

polos lectores, senón que, ademais, é un premio 

entregado directa e exclusivamente polos lectores 

novos. E iso é algo que nunca cansarei de 

agradecer.]

En que te inspiras á hora de escribir? 

En feitos reais ou imaxinarios?

Vivimos nun país no que, para empezar, 

queda moito traballo por facer e no que 

hai sitio para que todos nos poñamos a 

facelo (curiosamente, isto xa o dicía 

Castelao hai cen anos, pero vese que 

somos un pouco duros de mollera...). E, 

neste país tan necesitado de traballo, 

unha das tarefas que seguen a estar 

pendentes é a de seguir a poñer en valor a nosa 

historia, a nosa memoria, a nosa identidade. E, 

ademais, a realidade sempre é moito máis 

fantástica que calquera ficción, de maneira 

que, como non inspirarse na realidade que 

me rodea?

Pódese vivir exclusivamente da literatura 

ou é unha utopía?

Si, pódese vivir. Pero tendo claro que hai 

unha serie de factores que cómpre non só 

ter presentes, senón, sobre todo, 

respectalos. Lembrades o de pretender 

vivir desprezando aos lectores? Pois iso 

mesmo.

Cal foi o teu primeiro libro lido en galego? 

Que libros, dos que ti tes lido, nos 

aconsellarías?

Pois a verdade é que non lembro cal foi o primeiro... 

Eu comecei a ler moi noviño e, tendo en conta que 

pasaba moito tempo na casa do meu avó, o 

máis probable é que se tratase de algo de 

Cunqueiro, de quen era moi amigo. Si recordo 

o primeiro que me fixo ver a literatura 

galega como algo verdadeiramente 

atractivo: tratábase dunha Antoloxía do 

conto galego do século XX, editada por 

Galaxia, por onde veu o meu primeiro 

contacto con Castelao e, sobre todo, coa súa 

facilidade para contar as cousas con 

sinxeleza, con naturalidade. Pero, desde 

logo, o que si teño moi claro que foi o 

primeiro en provocarme un marabilloso 

curtocircuíto que me voaría a cabeza, 

provocándome un verdadeiro reset mental e 

enganchándome á literatura galega xa para 

sempre, ese foi Polaroid, de Suso de Toro. A 

constatación de que outro xeito de facer era non 

só posible no país, senón, sobre todo, atractivo de 

carallo. Aí vino claro: ese era o meu mundo.

 Á marxe, outro libro que eu recomendo 

sempre é A praia dos afogados, de Domingo 

Villar, porque, tal como eu o vexo, ese libro 

foi o que supuxo a seguinte ruptura cos tabús, 

con todas aquelas restricións que nos 

impoñemos unha e outra vez a nós mesmos. 

Como que non se poden facer best-sellers en 

galego? Aí está Mincho para demostrar que 

si. Como que non se poden contar historias 

sen complexos e máis que entretidas en 

galego? Aí está A praia para deixalo claro.
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Para achegarse á túa obra o alumnado, por cal lle 

dirías que comezase?

Pois supoño que por Os fillos do mar. Porque é a 

primeira; porque se trata dunha novela de aventuras 

que (unha vez superado o susto da súa extensión) 

non presenta ningunha complicación; e porque, a 

estas alturas, leva xa moitos anos gustando entre os 

lectores máis novos.

Para ser un bo escritor, hai que ser tamén un bo 

lector?

É absolutamente indispensable. Aínda que, postos a 

explicalo todo, unha boa actividade lectora 

tampouco é que sexa garante de nada: é imposible 

ser un bo escritor se non es un bo lector, si. Pero o 

feito de que sexas un bo lector, obsesivo, 

compulsivo, fanático e devoto, non te converte 

automaticamente nun fantástico escritor. Xa podes 

saberte de memoria as obras completas de 

Dostoievski, Solzhenitsyn, Dassayev e Blokhin que, 

se non tes nada máis, o máis probable é que acabes 

aburrindo ata a túa nai...

Escribes só en galego? Por que tomaches a 

decisión de escribir na nosa lingua, aínda sabendo 

que vende máis o castelán?

Si, aínda que teño a sorte de ter toda a miña obra 

traducida, o certo é que eu nada máis escribo en 

galego. Desde sempre, mesmo cando fago a lista da 

compra. E, chegado o momento de asomarme á 

escrita, a decisión de facelo en galego foi algo máis 

que consciente. Como xa dixen por aí atrás, o meu 

traballo é unha especie de trampa constante. Do 

mesmo xeito que os meus libros xogan a disfrazarse 

de best-sellers, de novelas de aventuras, de 

thrillers, cando en realidade buscan dicir outra 

cousa, cando en realidade por debaixo deles corre 

outro discurso (ben máis afiado e perigoso), coa 

escolla do idioma ocorre o mesmo: busco que nada 

máis pareza unha canle aleatoria, unha escolla como 

outra calquera, pero sendo moi consciente da 

escolla de cada palabra, buscando sempre, sempre, 

sempre, o xeito máis natural de contar as cousas 

para que o lector poida deslizarse sobre a lectura 

sen ningún tipo de dificultade, de maneira que, 

xusto ao final, ese mesmo lector se decate na 

derradeira páxina de que acaba de ler un libro co 

que o pasou tan ben como con tantos outros en 

castelán, só que, oh sorpresa, este era un libro en 

galego. Ese é o meu xeito de loitar contra o 

prexuízo, tan estendido, de que a lectura en galego 

é moi complicada. ( Prexuízo, por certo, do que son 

responsables en boa medida moitos dos autores 

que, unha e outra vez, se empeñaron en pretender 

salvar as nosas letras por medio da redención da 

Gran Novela Galega... e a nai que a pariu ). 

Cres que un escritor debe estar sempre 

comprometido cos problemas sociais e políticos 

que lle toca vivir ou simplemente crear obras 

literarias de ficción? Para ti, cal é o primeiro fin 

da literatura?

Home, iso é igual é un pouco reductivista, non? Ou 

arre ou xo... Pois non. Eu creo que os escritores, ao 

igual que os avogados, os fontaneiros e o rapaz que 

che pon o café no bar, deben estar comprometidos 

antes que nada coa vontade de facer o seu traballo 

o mellor posible. E, de aí en diante, que cada quen 

interprete como mellor sinta ese compromiso. 

 No meu caso si que hai, como acabo de 

explicar, unha intención firme de poñer en valor a 

nosa cultura, a nosa memoria, a nosa identidade, 

unha actitude que corre discreta baixo esoutro 

xogo, o de aparentar non ter máis que un único 

discurso visible, que non é outro que o do 

entretemento. Agora, iso nada máis é como fago 

eu, e xa bastante teño co meu como para ir por aí 

dicíndolles aos demais como teñen que 

comprometerse co seu traballo. Como tantas 

outras cousas, a literatura nada máis é unha 

ferramenta. É o medio, non o fin. Observa senón 

estes dous homes con flores nas mans: o primeiro 

lévaas como agasallo para unha muller, mentres que 

o segundo vai empregar esas mesmas flores para 

sacar delas os máis perigosos velenos. Acaso 

poderías dicirme ti cal dos dous é o que esta a 

utilizar as flores do xeito incorrecto? “O do 

veleno”, dirás. Pero e se eu che digo que ese é un 

boticario na busca dun antídoto? E quen che di a ti 

que o outro, o cabaleiro que regala flores, non é 

máis que un maltratador na procura de seducir a 

súa seguinte presa? Obviamente, ambos empregan 

unha mesma ferramenta, e ningún dos dous o fai 

mal, xa que en ambos os casos cumpre coa 

finalidade proposta polos actores. Non, moi pobre 

sería esa cousa da literatura se nada máis tivese 

unha única finalidade.
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Que tal está a saúde da nosa literatura?

Pois supoño que coma sempre: de entrada, un leva 

tantos anos escoitando iso de que estamos nas 

últimas que, en certo modo, acaba por crelo. Pero 

logo pasan cousas, aparecen propostas, xorden 

novos autores que che traen esperanza, e un volve 

entusiasmarse. Ata que se decata de que xa volve 

outra vez ese run-rún tan aburrido sobre o mal 

que estamos, e toda esa mandanga. Así que, a 

estas alturas, eu atreveríame a dicir que a 

literatura galega goza dunha mala saúde de ferro.

Que opinas da actual situación lingüística de 

Galicia?

Iso si que me parece unha verdadeira traxedia 

cun futuro ben pouco esperanzador: por unha 

banda temos un goberno firmemente 

comprometido coa aniquilación do galego; pero, 

pola outra, temos un pobo obstinado en darlle o 

poder a eses mesmos gobernantes unha e outra 

vez. O cal vén sendo algo así como querer correr 

unha maratón e, ao mesmo tempo, pegarnos un 

tiro no pé. Como dicía Reigosa, o eterno problema: 

non é que sexamos un país do terceiro mundo, é 

que somos un país do quinto carallo...

Que che parece a celebración do Día das Letras 

Galegas?

Visto desde o punto de vista mexicano, onde 

teñen unha fermosísima tradición na cousa de 

festexar aos mortos, unha auténtica marabilla. 

Agora, se o que me preguntas é se creo que serve 

para algo, diría que non. Cantos alumnos lembran 

hoxe algo de Paz-Andrade ou de Filgueira 

Valverde?

Cres que pode existir un pobo cunhas 

características diferenciadas sen idioma e sen 

cultura?

Si, sempre que haxa vontade de querer ser pobo. 

Os pobos non son só idioma e cultura, hai outros 

factores. Ou de que, senón, ían existir, por 

exemplo, tantos pobos diferentes na América 

latina compartindo lingua e cultura? Agora, no 

noso caso, que imaxino que é polo que me 

preguntas, definitivamente non: perdemos tanto 

polo camiño, arrebatáronnos tanto (e mesmo 

fixemos tantas concesións), que xa estamos máis 

que baixo mínimos, de maneira que idioma e 

cultura é xa do pouco que nos queda. Como 

acabemos de perder iso tamén, acabouse. Game 

over. Kaput. Koniec.

Que lle dirías a un mozo ou moza castelanfalante, 

nativo de Galicia, para animalo a falar en galego?

Pois ocórrenseme moitas cousas, pero, a estas alturas 

de partido, cando un xa comeza a sentir que as 

respostas de sempre non funcionan, eu empezaría a 

apostar por ser un pouco máis pragmático: “A ver, 

neno, ti que prefires ter? Un millón de euros, ou dous 

millóns de euros? Pois carallo, rapaz, coa lingua pasa o 

mesmo!”

 É como o que diciamos sobre as funcións da 

literatura: as cousas non poden ser nunca ou brancas 

ou negras, ou A ou B. De feito, tal e como está o patio, 

eu creo que tentar forzar unha escolla entre o 

castelán e o galego vai ser un erro. Por que non facelo 

doutra maneira? De entrada, e logo de tanto atraso, 

pretender gañar agora a batalla forzando a escolla 

non é o camiño. Non se debería tratar de escoller 

entre unha e outra, porque, ao final, iso sería volver 

caer nas mesmas limitacións: por que quedar cunha 

soa, cando podemos ter as dúas? No meu caso, eu 

estou moi orgulloso do meu, pero non por elo deixo de 

manexar uns cantos idiomas máis, e sempre me sentín 

moi afortunado por poder facelo. En cuestións 

lingüísticas, eu opino coma un rockeiro da vella escola 

con respecto ás drogas: cantas máis mellor!

Ti, que agora estás vivindo en Cataluña, notas 

algunha diferenza en canto á situación lingüística 

con respecto á nosa?

Por suposto. E si, sería moi bonito extrapolalo e 

comezar a sacar conclusións como se non houber nin 

un deus nin un mañá. Pero non todo é tan fácil... Para 

empezar, a situación lingüística de Cataluña é outro 

dos moitos froitos dun proceso histórico (ollo, non 

confundir co actual procés...) tan complexo como 

antigo, con moitas ramificacións e consecuencias. 

Non é só que aquí a xente teña xa identificado o 

idioma como algo propio, de seu. É que, de feito, para 

eles xa case nin sequera se trata de algo consciente. 

Para eles o emprego do catalán para comunicarse 

entre eles (e, ollo outra vez, sen impoñerllo a ninguén, 

que iso si que é unha falacia dos medios de 

comunicación españois) é tan natural como o emprego 

dos pulmóns para respirar. Pero claro, non se trata de 

algo que se consiga da noite para a mañá...

Que consellos lle darías ao alumnado en canto á 

lectura? Como os animarías a ler en galego?

Pois dicíndolles que se deixasen de rollos, e que 

fixesen como se fan todas as cousas que realmente 

molan na vida: facéndoo, sen máis. Ti non decides 

entrarlle a este mozo, paparte este cocido, ou facer 

puenting porque sintas que estás tomando parte 
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activa nun proceso de compromiso coa túa identidade 

cultural tantos anos maltratada polas forzas 

opresoras e nai que as fixo... Simplemente saltas da 

ponte, papas o prato, ou plántaslle un bico ao rapaz, e 

punto! Pois coa lectura ten que suceder o mesmo: ti le, 

e ao carallo. E se a historia é boa, hache gustar. E se é 

un peñazo, pois non. O idioma non vai ter nada que ver 

con iso. Unha boa historia é boa en galego, en castelán 

ou en chinés!

 Non vaiades ser tan parvos como aquela 

muller que entrou nunha librería a pedir o último de 

Murakami, que é un autor xaponés que, obviamente, 

escribe en xaponés, e, cando o dependente lle 

preguntou se o quería en castelán ou en galego, ela foi 

toda espabilada e respondeulle: “Ai, non, non, en 

galego non... A min dámo en castelán, que eu 

traducións non leo!”

Cal é o cerne, a chispa, que dá orixe ás túas 

novelas: a historia, os personaxes, un feito 

rechamante… ?

No meu caso a intención, o desexo de seguir a 

compartir memoria. O resto son escusas...

En xeral, como é o proceso de escribir unha novela? 

É algo intuitivo que se vai desenvolvendo case só ou 

máis ben un proceso lóxico con moitos puntos que 

logo se van conectando?

No meu caso, é algo máis parecido á segunda opción 

(aínda que, insisto, non todo é tan sinxelo, A ou B, 

branco ou negro).

Serven as experiencias e emocións alleas para 

escribir un libro?

O que serve sempre é a verdade. Tal como eu o vexo 

(o cal non quere dicir que teña que ser nin certo nin 

así), un bo libro ten que estar feito de verdade. E non 

quero dicir con isto que para ser crible teña que ser 

“real”. A Guía del Autoestopista Galáctico, de 

Douglas Adams, é un libro caralludo malia estar 

ambientado, entre outras localizacións, nun bar ao 

final da galaxia. E o é porque as tribulacións dos 

seus personaxes son moi reais. É absolutamente 

imposible convencer ao lector se ti non cres 

firmemente naquilo que estás a facer, e para iso é 

indispensable un único elemento: verdade. E logo 

tanto ten de onde a saques. Túa, allea... O 

importante é que sexa certa, que sexa real. Que 

sexa verdade.

Dende hai uns anos para aquí fálase moito de 

literatura xuvenil fronte a literatura para 

adultos. Para ti, que é a literatura xuvenil? 

Pódese etiquetar así a literatura? Pode coincidir 

esta coa de adultos?

Honestamente, a min iso paréceme unha burrada, 

máis cando o que en realidade se está a facer é 

darlle á literatura (mal chamada) infanto-xuvenil a 

consideración máis ou menos velada de literatura 

de segunda categoría. Hai que ser moi curto do 

noso señor para reducir a un escritor tan magnífico 

como Agustín Fernández Paz, un home que nos 

aprendeu tanto sobre a vida, como un “autor de 

literatura infantil e xuvenil”. Agus foi e será 

sempre un autor de literatura con todas as letras, 

e quen non sexa capaz de velo así, que vaia ao 

oculista, porque ten un problemiña de visión 

agudo... E, polo outro lado, o mesmo: se 

consideramos a existencia dunha literatura 

infanto-xuvenil, daquela é que nos tomamos moi en 

serio a consideración esa de literatura “para 

adultos”... E iso que é? Porque, do mesmo xeito que 

che hai moito tipo de adultos, tamén deberiamos 

aceptar que, dentro desa etiquetaxe tamén hai 

unha boa conta de propostas nas que os “adultos” 

que se describen ben parece que teñan as neuronas 

aínda a medio madurar nun invernadoiro de Padrón. 

E iso por non falar dos razoamentos cos que algúns 

autores cargan aos seus pobres personaxes...

 Vamos, que me veño arriba: dividir a 

literatura deste xeito paréceme algo tan tonto 

como o feito de pensar que un rapaz é parvo polo 

feito de ser novo, ou que un home é listo polo feito 

de ser maior. Ti vas pola vida dando por bos estes 

tipos de razoamentos, e claro, logo chega Rajoy, e...

Pedro firmando 

exemplares da 

Memoria da Choiva ao 

alumnado despois da 

charla.
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 PEDRO FEIJOO

C
ul

tu
ra

Tamén hai bastante profesorado que non cre nos plans de fomento á lectura. Din que o que non le, non 

lerá nunca por moito que se anime ou se lle diga. Que lle dirías a este profesorado? Tes algunha 

recomendación para eles ou elas?

Eu non creo que as cousas sexan así. De feito, e con todos os respectos, a min paréceme unha estupidez 

coma un piano. Creo que é tan absurdo como dicir que o que non se namorou nunca ata agora non se vai 

namorar xamais. Bueno, depende, non? Igual se non se namorou aínda é porque non deu coa súa parella 

ideal. Pero, entre sete mil millóns de opcións posibles... malo será! Pois cos libros pasa tres cuartos do 

mesmo. Eu non creo nese discurso: estou seguro de que para todos hai unha proposta agardando nalgures. 

E, unha vez que dás coa tecla correcta, daquela xa non hai volta atrás. Como contaba aí atrás, eu ía para 

músico, e non tería conectado deste xeito tan visceral coa literatura galega de non ser por ter dado coa 

tecla Polaroid.

Outra cousa é que algúns docentes estean xa tan queimados (que diso tamén hai moito) que non lles dea 

para comprender que non todo vai ser do gusto de todos os seus alumnos, por máis que os profesores 

estean convencidos da imposibilidade de que a alguén non lle gusten as súas propostas. Eu mesmo tiven que 

plantarme diante de obras “de indiscutible calidade literaria” que me pareceron un peñazo insufrible. E 

serán moi boas, oia, pero a min non me seduciron nin a tiros. Pero logo, e curiosamente, dás con outras 

referencias que para eles, para os mestres, son unha merda, e a ti engánchante á lectura. Pois mira, e por 

que non?

<<HAI QUE SER MOI CURTO DO NOSO 

SEÑOR PARA REDUCIR A UN ESCRITOR 

TAN MAGNÍFICO COMO AGUSTÍN 

FERNÁNDEZ PAZ, UN HOME QUE NOS 

APRENDEU TANTO SOBRE A VIDA, 

COMO UN “AUTOR DE LITERATURA 

INFANTIL E XUVENIL”. AGUS FOI E SERÁ 

SEMPRE UN AUTOR DE LITERATURA 

CON TODAS AS LETRAS, E QUEN NON 

SEXA CAPAZ DE VELO ASÍ QUE VAIA AO 

OCULISTA, PORQUE TEN UN 

PROBLEMIÑA DE VISIÓN AGUDO...>>
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Este ano conmemóranse os 100 anos dende o final da Primeira Guerra Mundial. Aquel  11 de novembro de 1918, 

ás 11 da mañá, asinouse, nun vagón de tren en Compiègne, o armistiscio entre franceses e alemáns. Pararon, 

por fin, as hostilidades... pero para o norteamericano Henry Gunther, o canadiense George Lawrence e o 

francés Augustin Trébuchon foi demasiado tarde, tiveron a desgraza de morrer entre 15 e 1 minuto antes de 

que a guerra chegase ao seu fin.

Cando lemos estas historias entendemos o que realmente significou a guerra para aqueles que a tiveron que 

padecer. En 1914, empurrados por uns líderes que alimentaron o nacionalismo e o sentimento de ter que dar a 

vida polo teu país, millóns de persoas lanzáronse cara a  unha guerra da que esperaban saír vitoriosos en pouco 

tempo e que durou 4 longos anos.

Foi unha guerra froito das tensións acumuladas durante o período coñecido como a Paz Armada, no que 

tensións coloniais e en Europa (Alemaña e Francia polas rexións de Alsacia e Lorena, os imperios Ruso e 

Austro-Húngaro nos Balcáns) levan ao xurdimento dun sistema de alianzas defensivas: a Triple Alianza (Gran 

Bretaña, Francia e Rusia) e a Triple Entente (Alemaña, Austro-Hungría e Italia, se ben esta última loitará coa 

Triple Alianza na guerra).

A Primeira Guerra Mundial é a primeira a escala global, cun saldo de arredor de 8 millóns de mortos e 9 millóns 

de feridos, moitos mutilados e con traumas de por vida. Isto son os datos, poden impresionar máis ou menos 

pero moitas veces esquecemos o que hai detrás deles. Historias de vida e morte, de xente normal e corrente, 

cos mesmos anhelos, esperanzas, soños e medos que podemos ter nós.

De aí xorde a idea de buscar a empatía histórica, é dicir, poñerse no lugar das persoas que viviron un 

determinado acontecemento histórico. Cando explicamos Historia centrámonos nas causas, no 

desenvolvemento e nas consecuencias, en datos e cifras, nos textos, nos significados... Pero non podemos 

deixar atrás este exercicio de poñernos no lugar deses seres humanos que os viviron. Isto fai que a sintamos 

nosa, que nos apaixone, que nos metamos dentro dela e aprendamos a non volver cometer os erros que outros 

cometeron.
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 ...AS TRINCHEIRAS
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O alumnado de Historia do Mundo Contemporáneo de Bacharelato fixo este exercicio  poñéndose 

na pel dos soldados que viviron a fase máis terrible da Primeira Guerra Mundial, a guerra de 

posicións ou de trincheiras (1914-17). As trincheiras, gabias realizadas na terra dentro das cales 

os soldados quedaban protexidos do fogo inimigo, xa apareceran noutros conflitos anteriores, 

pero nesta guerra acadan unha extensión ata entón nunca vista. O ruído das balas e das bombas, as 

ratas, os piollos, a fame, a falta de sono, as malas condicións hixiénicas, o barro, a auga, o frío, o 

medo aos gases tóxicos, formaban parte do día a día destes soldados que pouco a pouco van 

perdendo a esperanza de que a guerra acabe pronto, de ver aos seus familiares, de volver á súa 

vida de antes. Nesas cartas vemos que aquel entusiasmo dos primeiros momentos vai mudando en 

cansazo, fastío, no sentimento de xa non saber por que nin para que están alí metidos. As cartas 

amósannos que, pese a estar en bandos distintos, estes soldados comparten exactamente os 

mesmos sentimentos, desaparece o orgullo patrio, son tan só seres humanos con medo á morte e a 

non volver a ver nunca máis aos seus seres queridos.

Tras ler as cartas orixinais, cada un deles elixiu un nome, unha nacionalidade, un bando, unha 

fronte e unha historia persoal. Despois, puxéronse na súa pel para transmitirnos, o máis 

fidedignamente posible, como se vivía nunha trincheira, como se xogaban a pel todos os días e 

os sentimentos e estado de ánimo que provocaba iso no soldado. E, na imaxe coa que empeza o 

artigo,  vedes  o magnífico resultado! Parabéns polo seu bo facer e pola súa implicación!

Tristemente, ao ler as cartas creadas polo alumnado non podemos deixar de ter a sensación de que 

eses mesmos sentimentos de hai 100 anos asociados ás trincheiras e á Primeira Guerra Mundial 

están máis de actualidade que nunca. Hoxe en día, os viven millóns de persoas nos conflitos que 

seguen activos no mundo. Cando dicimos que na Primeira Guerra Mundial foi a primeira vez que se 

usaron os gases tóxicos, cando describimos as condicións e os medos dos soldados de 1914, 

estamos a ver reflectidos os mesmos medos que se viven en Siria, en Iemen e noutras zonas que se 

desangran en conflitos. Por todo isto, nunca foi máis urxente comprender a Historia, porque a 

través dela podemos comprender mellor o noso presente.

Andrea de la Torre, profesora do departamento de Sociais

Carta feita por Alexia Besada, de 1º 

de bacharelato B

     Meu Amor:

   Ían ser só un par de semanas e xa levamos un cantos meses na guerra. 
Cada día que pasa perdemos a máis xente, e eu podo ser o seguinte. Cando 
menos o esperas mándante ir loitar, e non sabes se vas volver ou se ese tempo 
será o teu último minuto de vida.

   É duro ver morrer aos teus compañeiros cerca túa e non poder axudalos; é 
duro sentir os estouridos das bombas que caen continuamente ao teu carón; e 
é duro, sobre todo, sentir que isto non ten fin...
   Nesta guerra xa se foron moitos, e moitos máis que dende aquela non 
poden moverse ou están a piques de morrer.

    A vida aquí é moi dura. As horas de sono e a comida son moi escasas, 
vai frío, somos moitos, apenas hai espazo e as ratas pouco a pouco vannos 
comendo.
   Cada día teño menos forzas para continuar e seguir loitando. Desexo que 
todo isto remate pronto para volver a verte de novo.

Pd: esta carta tardará en chegarche un par de semanas, e para entón non 
sei se estarei vivo. Se é así escribireiche  de novo. Quérote.
     Roger Fothen 
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Pedro firmando 

exemplares da 

Memoria da Choiva ao 

alumnado despois da 

charla.

Quen dixo que o instituto era un aburrimento?

Pois ben, esta claro que si o é, pero como todo nesta vida ten cousas boas, e unha delas é o Club de 

Lectura. Polo seu nome pódese pensar que é ir ler e xa está, pero non é este o caso. Nesta actividade 

reunímonos alumnos de diferentes cursos unha vez ao mes para facer lecturas en común e expor ás 

nosas opinións. Non só isto, senón que esta actividade da a oportunidade de coñecer alumnos e 

alumnas que probablemente non coñecías e  facer posibles amizades con amantes da lectura. A parte 

disto, en Xerfas  empregamos diferentes tecnoloxías audiovisuais que fan máis ameno o tempo.

Por todo isto e máis é unha pena que hoxe en día a lectura quede nun terceiro plano na vida da maioría 

dos xoves, e esta actividade incita a lectura dunha forma diferente e divertida, facendo posible o 

desenvolvemento das aptitudes críticas e literarias dos máis novos. Por isto e por mil razóns máis 

animámosvos a apuntaros ao Club de Lectura Xerfas!

María Fernández e Claudia García, 1º bacharalato B

Unha das lecturas deste curso foi Mariña, de Carlos Ruiz Zafón 
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Ecoloxía 

Unha nova edición do concurso de caricaturas feito desde o departamento de Plástica deixounos moreas 

de traballos para contemplar. Aquí vemos algúns exemplos.

Este ano os gañadores foron:

Premio da 1ª categoría: Aroa Pérez Cabaleiro de 1º da ESO

Mención especial da 1ª categoría: Lara Andrea Penabad Medina de 1º da ESO

Premio da 2ª categoría:  Sara Corgo Fernández de 3º da ESO

Mención especial da 2ª categoría: Lucía Troncoso Estévez de 3º da ESO

Premio da 3ª categoría: Marta González Domínguez de 4º da ESO

Mención especial da 3ª categoría: Ana Monteiro Vázquez de 4º da ESO
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PROXECTO RÍOS
A seca é un estado provocado pola escaseza de auga durante un período prolongado de tempo. Esta 

situación xera un gran impacto a varios niveis; no medio ambiente (baixa o nivel freático, os ríos non 

manteñen o seu caudal ecolóxico, a vexetación resíntese), na agricultura e na gandaría ( perda de colleitas 

como a do cereal ou da castaña, merca de forraxe para alimentar ao gando ), na economía  (por exemplo,  

polo aumento de prezos na industria eléctrica debido a  diminución do aporte enerxético das hidráulicas). 

Habitualmente en Galicia a finais do verán hai un período curto de seca,  pero no ano  2017 prolongouse 

ata finais de decembro. A provincia mais afectada foi Ourense, provocando perdas importantes  no 

sector agrícola ( na campaña da castaña recolleuse menos da mitade do recollido na campaña do ano 

anterior).  Esta situación levou, incluso,  a facer restricciónsno suministro de auga  nos fogares pola 

escaseza de reservas  nos acuíferos, como por exemplo en Redondela, e a piques estivo  Vigo de verse na 

mesma situación.

As hidroeléctricas, no período da seca, chegaron a perder case 733 millóns de euros,  o que provocou unha 

menor aportación das renovables á obtención da enerxía eléctrica. O recibo da luz do mes de outubro 

encareceuse un 12 % por este motivo. 

Este período de seca prolongouse ata finais de decembro, xa que a partir de xaneiro comezou  o inverno 

máis chuvioso dos últimos anos, e  na comarca de Vigo incrementáronse os niveis dos encoros ao 80% a 

principios de marzo, o  que remontou a producción das hidroeléctricas a partires dese mes. Nesta 

primavera os encoros chegaron ao 100%,  o que provocou  que nalgúns casos se tivera que desaugar algún 

encoro. 

No noso centro levamos anos facendo un estudo da calidade das augas dun tramo do río Delque, en  

Rebordáns. Este ano atopamos importantes cambios no caudal do río  con relación a anos anteriores, como 

se pode apreciar nas imaxes. 

Na primeira imaxe, primavero do ano 2014, podemos ver unha zona na que abunda a vexetación e o caudal 

do río é medio-baixo. Mentres que na segunda imaxe, primavera de 2017,  e na terceira imaxe, outono de 

2017,  podemos apreciar menor caudal e menor vexetación na mesma zona do río. Ademais, entre o outono 

e a  primavera de 2017, observamos como o caudal seguíu a diminuír pola falta de choivas no verán. 

          Primavera 2014  Imaxe superior, primavera 2017

                 Imaxe inferior, outono 2017
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A SECA
Esta seca propiciou as condicións para que se incrementase a gravidade dos incendios que no  mes de 

outubro asolaron o noso territorio.

 Déronse as condicións para que se cumprira a regra dos 30-30-30, que indica  unha serie de características 

que elevan o nivel de riscos de incendios. O primeiro valor “30” consiste en ter unha temperatura superior 

aos 30º graos de temperatura ambiente, o segundo, consiste en ter unha humidade menor ó 30% e, o último, 

indica ter rachas de vento superiores a 30 km/h. 

A prolongada seca que vivimos este ano ten cabida nas predicións dos modelos de cambio climático, que 

relacionan o mesmo con alteracións climáticas: secas, inundacións e outros fenómenos extremos. Os 

humanos deberíamos controlar as  emisións de gases de efecto invernadoiro no planeta, para tratar de 

evitar que estas graves situacións sexan algo frecuente nun futuro próximo.

Lucía Soutelo e Sara Fadoul alumnas de 4º ESO

 

Fontes:

Distintas noticias da Voz de Galicia: A seca fai perder este ano 733 millóns as tres grandes eléctricas ( 8 de 

novembro 2017),  Crece o nivel dos encoros ao 80% e remonta a produción eléctrica ( 7 de marzo 2018), O 

outono máis chuvioso deu paso ao inverno máis chuvioso dos últimos anos en Vigo ( 22 de marzo 2018).

La Región: Os efectos dos últimos 300 días de seca deixan uns 1000 millóns en  perdas  (10 de decembro 

2017).

 

Na imaxe da dereita vemos o caudal do río Delque 

xa plenamente recuperado despois das chuvias 

deste inverno. Fotografía tomada o pasado  20 de 

abril no mesmo treito do río  que as fotos da 

páxina anterior.

Na imaxe inferior os alumnos de 4º da ESO están 

na zona de mostraxe. Imaxe tomada na campaña 

de outono.
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INCENDIOS

Dificilmente os galegos, e os nosos veciños portugueses, daremos esquecido o que aconteceu a fin de semana 

do 14 e 15 de outubro, dous días  nos que os focos de novos incendios se multiplicaban a cada hora, e deixaban 

paisaxes desoladas con concellos como As Neves, chamado a zona Cero, onde ardeu o 90 % da súa superficie. 

Os incendios cobráronse a vida de 4 persoas, dous homes morreron en sendos incendios mentres trataban de 

apagar as lapas,  e dúas mulleres de 87 anos quedaron atrapadas no seu vehículo na parroquia de Chandebrito, 

Nigrán, noutro dos lugares máis afectados de Galicia.

O noso propio concello tivo que loitar contra o lume. A noite do domingo ao luns foi angustiosa para moitas 

persoas que fixeron vixilia para observar a evolución do lume a carón das súas vivendas.

Na materia de Cultura Científica de 4º estivemos seguindo as noticias e recollendo imaxes de As Penizas, 

para ver a evolución dun espazo afectado polas lapas. 

Por qué xurdiron? 

Debido ao furacán Ophelia as condicións en Galicia eran as óptimas para os incendios xa que facía moita calor 

(superándose incluso os 30 ºC a mediados de outubro)  e ventos fortes (con velocidades de 80 km/h). . Nesas 

circunstancias os incendios podían propagarse facilmente polos montes. Ademais viñamos dunha seca de 

varios meses que favorecía a transmisión dos lumes porque os vexetais apenas tiñan humidade.

Nas portadas dos xornais os días seguintes aos lumes líanse termos como “terrorismo incendiario” e a 

reacción dos políticos tanto da Xunta como do Goberno Central era contundente, “faranse os maiores 

esforzos para deter aos culpables”. Meses máis tarde, en abril de 2018, o fiscal superior de Galicia, Fernando 

Suances, presentou o informe que a Fiscalía de Medio Ambiente realizou sobre os lumes, e desbotou esa idea.

 

Nun traballo exhaustivo nega a existencia dunha trama coordinada ou de actos de terrorismo. Destaca pola 

contra a novidade de que, esta vez, lumes de gran envergadura, cuxo foco inicial estaba a varios quilómetros 

de Vigo, terminaron entrando na cidade, a máis poboada de 

Galicia. A causa das excepcionais condicións 

climatolóxicas de calor, escasa humidade e ventos fortes, 

as brasas ou faíscas poden chegar a caer, incandescentes,  

ata 5 km de distancia do lume que as provocou, 

favorecendo a formación de focos secundarios que 

causaban a alarma. Extendíase o rumor de que varias 

persoas causaban o lume, cando en realidade era 

provocado polas susoditas faíscas. Os bulos extendéronse 

como a pólvora polas redes sociais e ante o perigoso da 
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INCENDIOS
situación e o medo, provocaron unha estendida alarma social. 

As persoas da fiscalía puxéronse en contacto cos veciños que chamaron ou enviaron un correo advertindo 

de persoas incendiarias, e EN NINGÚN CASO, se puido afirmar taxativamente que visen a algunha persoa 

prendendo lume. Por exemplo, o home que percorría os lugares incendiados para avivar o lume, era, en 

realidade, unha persoa que quería gravar os incendios co móbil para subir as imaxes en directo a Facebook. 

Os investigadores tampouco observaron substancias acelerantes nas zonas incendiadas.   

Ademais de recomendar estudar a influencia dos rumores espallados polas redes sociais á hora de 

afrontar unha catástrofe desta natureza, destacan no informe que desde as administración se teña en 

conta  a nova, perigosa e dañina tipoloxía de incendios a que nos enfrontamos: lapas que saltan cortalumes 

da envergadura do Miño, ou que se desplazan a elevadas velocidades (incendios de copa) e faíscas 

incendiarias responsables de moitos focos secundarios simultáneos .

Miriam Burgos, profesora de Cultura Científica

Os incendios, son por causa accidental ou voluntaria?

A maioría dos incendios son provocados, xa que, segundo os expertos, 95 de cada 100 lumes son 

provocados polas persoas, intencionadamente (os pirómanos estadísticamente son unha causa moi 

minoritaria dos lumes) ou accidentalmente (uso neglixente do lume). 

Entre causas  menos comúns hai: maquinaria agrícola ou forestal que se incendia e contaxia o lume ao  

monte, chispas que saltan ao frenar os trens, caída de tendidos eléctricos, tubos de escape de maquinaria 

ou vehículos que circulan polo monte ou accidentes de circulación.

Sin embargo reducir a orixe dos incendios en Galicia  a unha  causa única é simplificar demasiado unha 

problemática moito máis complexa, debida a múltiples factores. Por un lado  temperaturas moito máis  

altas do habitual nun mes de outubro en Galicia, por outro, a chegada do furacán Ophelia e  a seca. 

Ademais das condicións climáticas,  había moito combustible dispoñible,  xa que os montes non se limpan 

debido a que quedan moi poucas persoa vivindo no rural, e éstas deixan de cultivar a terra, gañando 

terreo as masas forestais. Tamén hai unha maior presenza de especies pirófilas, como piñeiros e 

eucaliptos,  no noso territorio nas últimas décadas.

O día 3 de xuño houbo unha manifestación en 

Santiago en defensa do mundo rural. O acto foi 

concebido como unha chamada de atención contra o 

seu abandono, participaron medio centenar de 

colectivos moi dispares que buscaban poñer en valor o 

traballo no rural e lembrar os seus beneficios para a 

totalidade da sociedade. 

Que provincias de Galicia foron  máis afectados?

A provincia máis afectada foi Ourense con 22.623 

hectáreas, seguida de cerca por Pontevedra con 

20.085 hectáreas.

 Lugo tivo  5.734 hectáreas queimadas e, por último, 
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Concentración do día 16 de outubro no noso centro en 

repulsa polos incendios. Fala Simón Rguez, alumno de 2º 

Imaxe modificada dunha infografía de El 

Confidencial
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A  Coruña, con 728 ha.

BULOS

Os bulos son noticias falsas, hóuboos sempre, pero agora 

espállasen polas redes sociais a gran velocidade. Algúns 

exemplos serían:

-Cortan a electricidade en Vigo.

-O auga de Vigo non é potable e será cortada.

-O hospital Álvaro Cunqueiro foi desaloxado.

-As gasolineiras de Vincios e Baiona explotaron.

-Hai lume no estadio de Balaídos.

-Hai persoas cun bidón de gasolina que intentan provocar novos lumes.

A existencia destes bulos, difundidos mentres a situación era confusa e o perigo non estaba controlado, 

provocou un incremento da alarma social e unha maior desinformación. En situacións semellantes no futuro 

deberíamos estar o máis seguros posibles da veracidade de aquilo que se comparte nas redes para ter un 

comportamento cidadán responsable e evitar sembrar  o caos.

CONSECUENCIAS DOS INCENDIOS

Aconteceron uns 264 lumes (49000 hectáreas) repartidos por toda Galicia, estes ocupan o 40% dos lumes en 

España en 2017. Moitas hectáreas foron arrasadas, animais mortos e catro persoas perderon a vida.

QUE DEBERIAMOS FACER CADA UN DE NÓS?

-Non prender lume en campo aberto.

-Non tirar obxectos que poidan causar unha  combustión.

-Nos terreos forestais non utilizar  motoserras, 

desbrozadoras ou radiais.

-As persoas que habiten terreos forestais non se lles 

recomendan plantar setos de especies que prendan con 

facilidade.

-No conducir entre camiños sen asfaltar, o contacto do 

tubo de escape podería provocar lume cos restos secos.

-Entre o 1 de xuño e o 1 de novembro é conveniente 

coñecer ben o terreo forestal e andar por sitios con gran 

visibilidade.

       Cartaz Gañador do concurso: Feito  por

Adrián Álvarez e Diego Cruces, alumnos de 4º ESO  Pablo Durán de 1º 

bacharalato B

Páxinas web consultadas:

Https://loitonapaisaxe.wordpress.com ( blog feito 

na aula para profundizar na comprensión do que 

pasou)

http://praza.gal/politica/16385/o-informe-da-

fiscalia-desbota-a-teoria-das-tramas-e-do-

terrorismo-incendiario-que-alentou-a-xunta/

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/17/a

ctualidad/1508235873_494565.html

Https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2017-10-16/incendios-

galicia-mapa-vigo-ourense-portugal_1461352/

Http://www.xlsemanal.com/actualidad/20180123/incendios-galicia-

motivos-terrorismoincendiario.html

Desde Vicedirección se propuxo participar nun concurso para comprobar con fotografías como estaban os 

nosos montes seis meses despois, nalgúns casos, como na imaxe da dereita (imaxe gañadora do concurso, 

feita por Nazaret  González  de  1º bacharelato A), xa empezou a agromar unha nova esperanza. Tamén se 

INCENDIOS



49

21

E
co

lo
xí

a

NORMALIZARPEGADA ECOLÓXICA
 Na materia de Cultura Científica explicouse o termo “pegada ecolóxica”, é dicir, o impacto ambiental da 

utilización de recursos dun individuo, familia ou comunidade,  relacionándoo coa capacidade ecolóxica da Terra de 

rexenerar eses recursos. E reflexionamos sobre as medidas que hai no noso centro para tratar diminuír a nosa  

pegada ecolóxica. 

 É moi importante optimizar os recursos enerxéticos e materiais para coidar do planeta. Os recursos  materiais 

pódense dividir en renovables e non renovables; os non renovables claramente non son infinitos, pero os 

renovables aínda que pensemos que sí o son, se os empregamos de maneira excesiva (sobreexplotándoos), poden 

desaparecer, e por iso é importante optimizar os recursos e non malgastalos. 

        

  O 11 de abril, A Voz de Galicia publicou un apartado de A Voz da Escola onde mencionaba os seguintes puntos 

sobre medidas de aforro no centro de ensino que se poderían aplicar:

- Apagar as luces cando hai luz natural suficiente.

- Substituír as lámpadas incandescentes polas de 

baixo consumo.

- Apagar completamente os aparellos ao acabar de 

utilizalos, e non deixalos en stand by.

- Non cubrir os calefactores cos abrigos.

     

 No instituto aplicamos ademais desas, outras medidas:

- Luces que se encenden por sensores de movemento.

- Termostatos individuais nos radiadores.

- Dobre cristal nas xanelas para mellorar o illamento.

- Billas con peche automático.

- Apagado automático dos ordenadores ao medio día.

     

Isto en canto ao aforro de enerxía, se falamos do aforro de 

materiais, no instituto temos en conta:

 - Utilización de papeis reciclados

 - Contenedores para a r ecollida de  pillas

 - Contenedores para a recollida d e plásticos e tamén 

     de tapóns de plástico.

  - Contenedores para a r ecollida de papeis

 - E, desde este ano, contenedores de restos  

          orgánicos   para facer compostaxe.

Na nosa sociedade xérase unha cantidade moi elevada de residuos, dos cales a maioría son plásticos. Moitos 

destes plásticos rematan no mar ou en vertedoiros controlados para seren incinerados e reducir o seu volume. 

Outros reciclaranse, pero terán unha menor calidade. 

Tal é a cantidade de plástico abandonado que chega a depositarse nos ecosistemas, que en certas zonas dos 

océanos conforman illas de dimensións case continentais. Cada vez hai máis concienciación sobre este problema e 

este ano no Día Mundial do Medio Ambiente, o 5 de xuño, A ONU ten o hashtag  #SinContaminación por 

plásticos, onde solicita que as persoas, ou os colectivos, se unan a este movemento.

Nós quixemos analizar os residuos que se depositan no contenedor para plástico que hai ao lado da cafetaría. Nas  

imaxes podemos ver o almacenado no contedor amarelo ao longo de varios días en fotos tomadas nos recreos. 

Obsérvase que a maioría do que se deposita no contenedor son materiais plásticos, co cal se lle está dando un bo 

uso , aínda que as veces bótanse papeis ou outros materiais. Este contenedor se enche, de media, unha vez 

semanalmente. O emprego correcto do contenedor axuda a reciclaxe dos plásticos, pero moito mellor sería 

reducir o seu uso.

Como conclusión podemos dicir se está avanzando  na optimización de recursos enerxéticos e na reciclaxe de 

materiais no noso instituto, pero que aínda hai un gran camiño para alcanzar unha pegada ecolóxica cero.

Noel Barros e Ana Monteiro, alumnos de 4º de ESO
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NA NOSA CONTORNA

Os Muíños do Tripes,O Rego da Pedra

e o  Alto dos Cubos, a todo deu tempo na andaina

     de marzo.
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DESPEDIDASGALEGO POR AMOR

“A miña relación con Galicia e a miña opción pola 

súa lingua é simplemente unha historia de amor”

MARÍA VICTORIA MORENO

(Extremeña de nacemento e galega de adopción, 

homenaxeada no Día das Letras Galegas de 2018)

A portada deste número de Intuilequia é unha 

fotografía do cartel que fixo alumnado de 1º da 

ESO nun traballo coordinado por Rosa, profesora 

do departamento de Plástica, para acudir a cita de 

Tui Le desta edición, dedicado á autora.

Despedida que deixou Carly, a nosa querida 

auxiliar de conversa de inglés na sala de 

profesores, redactada en galego, ao lado dunha 

mostra dos seus riquísimos postres.

Temos a responsabilidade de mostrar aos máis novos,  que non sinten 

a necesidade de expresarse en galego, que hai persoas que veñen de 

fóra, libres dos nosos prexuizos, que empregan o galego por amor.
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PARAMOS Opinión

O día 23 de maio produciuse en Paramos unha explosión que arrasou coas casas da maioría dos 

veciños. Cando eu era pequena, ía sempre a camiñar cunha amiga polo barrio. Agora mesmo, se 

estivera fóra, me enviaran unha foto de como quedou, e me preguntaran que de onde é a foto; non o 

recoñecería. Só espero que os veciños non perdan a esperanza aínda que sei que nalgúns casos é 

case imposible. Gustaríame que todos tomaran conciencia do acontecido e que pronto poidamos 

volver ás nosas vidas normais. Sei que agora os veciños estamos máis unidos que nunca... e como 

dicía  Gandhi:

"A forza non vén da capacidade física. Vén dunha vontade indomable".

O texto e o debuxo que o acompaña son obra de Marta Cruces Pintos, alumna do centro ata o 

ano pasado, e veciña afectada pola explosión de Paramos.
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