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Memoria dos actos do 25 aniversario do IES Leixa :: 1 

.: 1980 - 1981 

 

2004 - 2005 :. 

  
O IES Leixa celebrou no curso 2004-2005 os 25 anos da súa posta en funcionamento. Para conmemorar 
estes 25 anos organizáronse ao longo de todo o curso varias actividades, aínda que os actos centrais foron 
na semana do 18 ao 22 de abril de 2005. 
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Felicitación de Nadal con motivo do 25 aniversario. 

  
Día 11 de febreiro: 
Inaugurouse na entrada do pavillón 1 do instituto a exposición "En papel", un alegato gráfico contra o mal-
trato á muller. Os alumnos e alumnas do ciclo superior de Deseño e Produción Editorial, dirixidos pola pro-
fesora María Salas, realizaron unha obra na que a través da combinación da palabra, en versos de Antón 
Cortizas, e a imaxe tratan de despertar conciencias e provocar a emoción rematando cun suxerente ¿Cal é 
o teu papel?  
A exposición tivo tal éxito que o concello de Narón a espuxo no Auditorium e, posteriormente, moitos cen-
tros de Ferroltera a solicitaron polo que estivo itinerante ata finais de xuño. 
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Antón Cortizas Amado naceu en Ferrol (A Coruña) en 1954. 
É profesor aínda que na actualidade ocupa un posto de asesor no Centro de Formación e 
Recursos de Ferrol.  
Autor teatral, literato infantil, poeta, investigador e entendido en xogos populares..., as 
súas obras foron merecedores de moitos premios.  
Home vencellado coa cultura galega, escribe as súas obras en galego, aínda que están 
traducidas a varios idiomas. 

  
Sobre un papel de gromo e niño 
          escribiuse o teu nome florecido, 
sobre un papel aprendiches 
          o que sabes pouco a pouco, 
sobre un papel estudante contaches 
          o que che preguntaron e sabías, 
sobre un papel adolescente 
          escribiches margaridas e pampillos, 
sobre un papel emocionácheste 
          p´ra dicirlle que o querías, 
sobre un papel asinaches 
          que por sempre o amarías, 
sobre un papel de espellismos graváchedes 
          p´ra sempre un sorriso emparellado, 
sobre un papel calendario 
          foron pasando os días sen ledicias, 
sobre un papel abalado 
          escribiches novos nomes para o mundo, 
sobre un papel dorido describiuse 
          un informe repetido e hospitalario, 
sobre un papel insonoro 
          fuches unha noticia resesa e denegrida, 
sobre un papel minucioso 
          describiuse o indescriptíbel, 
sobre un papel indoloro 
          describíronse as féridas feridas que che doían, 
sobre un papel indefenso 
          asinaches a denuncia que laiaches con saloucos, 
sobre un papel dividido 
          dicidiuse a imperfección que te anoaba, 
sobre un papel estremado 
          pediches que borraran o teu nome do seu lado, 
sobre un papel de soidade e violencia 
          desapareceu o teu nome do universo... 
.................... 
con papel e sen papel 
o teu nome empapelado 
nun papel de papel, 
.................... 
pon un bon papel no papel da túa vida. 
  
cal é o teu papel?. 
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Día 31 de marzo: 
Alumnos e alumnas do ciclo superior de Dietética contaron as súas experiencias nas actividades desenvol-
vidas no curso 2003-2004 sobre alimentación equilibrada no concello de Narón e a participación no Con-
greso Nacional de Dietética e Nutrición celebrado en Pamplona . 
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Día 18 de abril: 
10.00 horas (salón de actos): O escritor Xosé Miranda deu unha charla sobre a súa obra e a mitoloxía 
galega . 
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Día 19 de abril: 
• 10.15 horas (Auditorium de Narón): Representación da obra de teatro Esquerda - Dereita de Xo-

sé Luis Prieto (premio Max ao mellor autor teatral galego) interpretada polo grupo TEN (Teatro Es-
cola de Narón). 
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Día 20 de abril:  
• 09.30 horas (salón de actos): Presentación do 25 aniversario polo director D. Francisco José Teiji-

do López. 
 

"Bos días a todos e todas.  

Grazas pola vosa presenza neste acto que me toca presidir obrigado pola miña condición de director, condición que neste caso non 
me da ningunha autoridade. Nesta tribuna hai cadeiras libres que deberían estar ocupadas polos profesores e profesoras que levan 
máis tempo ca min no instituto, mesmo dende a súa posta en funcionamento hai xa 25 anos; e moitos deles están agora neste salón 
de actos polo que os invito a participar activamente nesta pequena charla, especialmente aos que estaban naqueles inicios, como o 
profesor D. Manel Calvo, que foi o primeiro xefe de estudos do instituto e sen dúbida ten moito que contar. 

Hoxe celebramos os actos centrais do 25 aniversario do instituto; do IES Leixa. 25 anos de existencia que, se o comparamos cun 
ser humano, lle dan ao centro unha madurez marcada por unha chea de experiencias como probablemente non teñen outros cen-
tros máis antigos e de máis sona porque o IES Leixa sempre estivo cambiando, mudando a súa oferta e as súas instalacións.  

Non pretendemos facer aquí unha análise histórica da situación do instituto porque nin somos historiadores nin queremos que esta 
presentación sexa unha sesuda valoración pedagóxico-social do instituto; pretendemos contar e recordar feitos, acontecementos e 
vivencias que moitos dos profesores e profesoras aquí presentes tivemos nestes 25 anos e vos invito a participar neste acto nun 
intercambio lúdico e desenfadado, se cadra superficial, pero sen dúbida interesante. Porque 25 anos dan para moito. 

Ademais, o noso 25 aniversario non é un feito illado. No noso contorno hai outros centros que naceron con nós, como o IES de 
Fene ou o CPI de San Xoán de Filgueira. E se miramos un pouco máis lonxe vemos que hai outros moitos centros que tamén co-
mezaron o seu funcionamento hai 25 anos. ¿Coincidencia?. 

Na segunda metade da década dos setenta estabamos no que se deu en chamar a Transición, un período no que o país saía dunha 
longa ditadura e aprendiamos a falar de democracia. En 1978 publicouse a actual constitución que no seu artigo 27 di que todos 
teñen dereito á educación e recoñece a liberdade de ensinanza, liberdade que ata ese momento non existía. Nese mesmo artigo 
dise que os poderes públicos garantirán o dereito de todos á educación, mediante unha programación xeral das ensinanzas, con 
participación efectiva de todos os sectores afectados e a creación de centros docentes, e aí entramos nós. Isto supón un punto de 
inflexión no sistema educativo que estaba rexido, nese momento, pola Lei Xeral de Educación, a coñecida como lei Villar Palasí. Ao 
longo destes 25 anos de existencia o centro viviu cambios importantes na lexislación educativa porque no ano 1985 publicouse a Lei 
Orgánica do Dereito á Educación, en 1990 a Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo e hai uns anos a discutida Lei Orgánica da 
Calidade da Educación. E isto non remata porque o novo goberno está a preparar unha nova lei, a Lei Orgánica da Educación. 

O actual IES Leixa foi creado en 1979, coa denominación de Centro Nacional de Formación Profesional de El Ferrol del Caudi-
llo sendo o seu primeiro director D. Juan Casal Yáñez. É anecdótico que no curso 1979-1980 o centro só contaba co director e un 
conserxe, o Sr. Xosé, pero non funcionou como centro educativo. Esas dúas persoas tiñan o encargo de preparalo para a súa posta 
en funcionamento. 

Inicialmente foi autorizado para impartir as ramas de: 

• Sanitaria (Profesión Clínica).  

• Química (Profesión Operador de Laboratorio).  

• Perrucaría e Estética (Profesión de Perrucaría e Estética).  

• Moda e Confección (Profesión Moda e Confección).  

Comezou a actividade académica no curso 1980-1981 coa denominación de Instituto de Formación Profesional "San Pedro de 
Leixa" e contou con 243 alumnos/as matriculados e distribuídos por ramas do seguinte xeito: 161 alumnos/as en auxiliar de clínica, 
40 en operador de laboratorio e 42 en perrucaría. A rama de Moda e Confección nunca chegou a funcionar. 

O número de profesores/as ao inicio do curso 1980-1981 era de 12. Nese mesmo curso 1980-1981 solicitouse e aprobouse a de-
nominación de Instituto de Formación Profesional "Roberto Vidal de la Torre", que foi o inspector de educación que promoveu a 
súa creación. 

A partir dese momento o instituto foi crecendo e aumentando a súa oferta educativa coa antiga formación profesional e os estudos 
de primeiro e segundo grao, aínda que nunca chegou a impartir a prevista rama de téxtil. No curso 1985-1986 ampliouse a oferta 
coa rama de Artes Gráficas. 

O crecemento foi moi importante e daqueles pouco máis de 200 alumnos/as do curso 1980-1981 chegouse a contar a principios da 
década dos 90 con máis de 1000 alumnos/as e 80 profesores/as, o que supuxo máis de un problema nun centro que contaba con 
dous pavillóns e unha nave, o actual pavillón 3, que non reunía as condicións axeitadas para tanto alumno/a. O centro chegou a 
contar con 35 grupos e só tiña 17 aulas teóricas, polo que as direccións tiñan que facer "encaixe de bolillos" para poder contar cuns 
horarios axeitados. Ademais, por aquela época seguíronse construíndo institutos e o noso centro tivo que ceder parte das súas 
instalacións para aloxar aos alumnos/as dun instituto de Narón o que fixo que a situación no centro empeorase. Mesmo tivo que 
chegarse a adaptar os servizos para facer algunhas prácticas neles. A consecuencia non puido ser outra. A comunidade educativa 
comezou a protestar polo estado das instalacións e mesmo chegouse a facer unha ocupación do centro na que alumnos/as e profe-
sores/as compartiron noites no instituto en demanda dunha ampliación. O resultado foi que no curso 1997-1998, sendo directora 
Dna. Carmen Aguado, a Consellaría aprobou esta ampliación do instituto neste pavillón 3 no que agora estamos, construíndo unha 
nova planta con máis aulas. 

O primeiro gran cambio, ao abeiro da citada LOXSE, foi a implantación no instituto no curso 1991-1992 dunhas ensinanzas experi-
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mentais co chamado "Módulo II de Auxiliar de Enfermaría", sendo director D. José María Bilbao. A súa implantación estivo marcada 
pola polémica porque non todo o claustro sabía a onde nos podía levar a reforma. Este módulo funcionou como ensinanza experi-
mental ata o curso 1996-1997 no que foi transformado no actual Ciclo de Grao Medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría.  

A partir dese momento o instituto foi cambiando coa paulatina desaparición da antiga formación profesional e a aparición da nova 
formación profesional cos ciclos formativos e iso provocou un novo cambio substancial. Polo de pronto pasamos de ser instituto de 
formación profesional a ser instituto de educación secundaria e como tal a asumir as ensinanzas de bacharelato. Aínda que 
como IES tiñamos que impartir tamén ESO, a nova rede de centros de Ferrol deixounos, ao igual que o IES Rodolfo Ucha, como 
centro de postobrigatoria e non temos a ESO, pero si os bacharelatos. A nivel do profesorado isto tamén trouxo cambios porque ata 
ese momento todos eramos profesores/as de formación profesional, pero agora hai unha clara separación entre profesorado de 
bacharelato e profesorado de FP porque se antes compartían as ensinanzas a partir dese momento xa non. Ademais, esa nova 
integración dos bacharelatos foi difícil porque sempre tivemos unha "espada de Damocles" con continuos rumores de desaparición 
dos bacharelatos e tivemos que gastar moitas enerxías en potencialos e calar esa rumoroloxía. 

Comezou, logo, a desaparición da antiga FP e a implantación sucesiva dos ciclos formativos. A iso xuntouse que no curso 2001-
2002 a Consellaría decidiu o traslado das ensinanzas de Perrucaría e Estética ao IES Ricardo Carballo Calero. En realidade a peti-
ción de traslado saliu de nós porque ao estar o centro nun lugar afastado había problemas para traer xente coas que as alumnas 
puideran facer prácticas, de aí que solicitaran o traslado a un instituto máis céntrico. Nese mesmo curso autorizouse o cambio do 
nome do instituto que volveu ás súas orixes co nome de IES Leixa. 

Do mesmo xeito, a Consellaría autorizou que se implantaran os estudos da familia Química no IES Concepción Arenal polo que a 
extinción da antiga FP levou a que o noso instituto deixase de impartir as ensinanzas desta familia quedando só cos bacharelatos e 
as familias de Sanidade e Artes Gráficas que temos na actualidade. 

Actualmente temos algo máis de 400 alumnos/as e case 50 profesores/as cunhas boas instalacións, pero a nosa aspiración é a 
aumentar e chegar aos 600 alumnos/as. 

Non quero rematar esta charla sen facer unha pequena referencia aos directores e directoras que houbo no instituto e que foron: D. 
Juan José Casal Yáñez, D. Manuel Gómez Benito, D. Enrique Bermejo Mateo, Dna. Ángeles López Teijido, D. José María Bilbao 
Salcedo, Dna. Carmen Aguado Bouza e eu mesmo. 

Agradecer á Comisión do 25 aniversario, formada por Dna. Laura Suárez, Dna. María Salas e D. Fernando Trasmonte, o seu 
intenso traballo cheo de alegrías e moitos momentos de ansiedade pola preocupación de que todo saíra ben; mención especial a 
nosa compañeira Dna. Matilde Domínguez, profesora de Xeografía e Historia que foi a primeira secretaria deste instituto e este 
mesmo ano xubilouse, e ides permitirme un recordo emocionado e persoal a un compañeiro que xa non está connosco porque 
faleceu en plena xuventude, D. Víctor Máiz. Finalmente, agradecer a todos os que colaboraron e a todos vós pola vosa presenza 
nestes actos. Hoxe teremos moitas actividades e seguirán ata o final do curso. 

A todos e todas moitas grazas." 

 

 
• 10.00 horas (salón de actos): Proxección no salón de actos da película feita no instituto en 1984 ti-

tulada Confusión ante el futuro presentada polo seu director e ex-profesor do instituto D. José 
Roberto Fernández López. 
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• 11.00 horas (salón de actos): Concerto de alumnos/as do Conservatorio de Música de Ferrol. 
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• A partir das 11,30 horas, xogos populares de todo tipo nos que participaron estudantes e docen-
tes. 
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• 15.00 horas: Comida de confraternización e homenaxe á profesora Matilde Domínguez que se xu-
bilou neste curso. 
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Día 22 de abril:  

• 11.25 horas (salón de actos): Entrega de libros aos alumnos/as coas mellores cualificacións 
de cada curso. 
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Día 16 de maio:  
Inaugurouse unha exposición na que se mostran todos os exemplares do "boletín informativo" que se publi-
cou no instituto os anos 1996, 1997 e 1998, ano no que deixou de publicarse porque se abriu a páxina web 
do instituto. 
A análise dos boletíns permite coñecer as circunstancias polas que pasou o instituto nesa época de profun-
do cambio educativo e social.  

 

Dende a incorporación dos primeiros ordenadores, 
en 1996, para as clases de Artes Gráficas, a secre-
taría do instituto e a biblioteca, ata a edición da pá-
xina web o instituto veu o paso de instituto de for-
mación profesional a instituto de educación secun-
daria, a incorporación dos ciclos formativos, as 
obras de ampliación en 1997, os pasos previos para 
a entrada do euro, os cambios na numeración tele-
fónica, o accidente do Discoverer Enterprise... un 
período na vida do instituto de moitos cambios. 
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