
Xornal de Información Xeral do Instituto de Educación Secundaria "María Sarmiento"

PREMIO NACIONAL ÁS MELLORES
PRÁCTICAS EDUCATIVAS

CURSO 2003-04

O Provisional
Viveiro, 22  de xuño de 2012 Ano XIX - Número 53

O actual equipo directivo do centro
integrado por Juan José Pardo Gato (Di-
rector), Víctor Manuel Otero Formigo
(Vicedirector), Manuel Fernández López
(Xefe de Estudos do Réxime Ordinario),
Ramón Cajoto Sante (Xefe de Estudos
do Réxime de Adultos) e María José Car-
ballo Carballeda (Secretaria), continúan
nos seus cargos ata o 2016, despois de

Ao longo destes últimos meses do curso desenvolvéronse innumerables
actividades que recollemos, unha a unha, nas páxinas deste número case

monográfico. Ademais das organizadas directamente polos departa-
mentos didácticos, coma o intercambio co Lycée Collège Couserans

de Saint Girons, destaca a excursión de final de etapa de 4º de ESO,
cuxa foto de grupo traemos á portada.

Continúa o mesmo equipo directivo
catro anos máis

ser aceptado o proxecto de continui-
dade presentado polo Director ante a
Inspección Educativa.

Deste xeito non se produciron can-
didaturas alternativas aos devanditos
postos directivos.

Nas páxinas interiores incluiímos un
extracto do novo Plan Estratéxico para
este período cuatrienal.
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De todos é coñecida por "Loly de Secreta-
ría"; leva máis de 46 anos traballando de ad-
ministrativa nas oficinas do noso centro; toda
unha referncia no eido laboral que agora deixa
para iniciar unha nova etapa na súa vida.

Foi contratada o 24 de outubro de 1966 pola
Xunta Provincial de Formación Profesional e
tomou posesión o 3 de novembro. Despois de
aprobar a oposición restrinxida, convocada
por O.M. do 18 de abril de 1979, pasou a fun-
cionaria de carreira con efectos do 1 de outu-
bro de 1980. Sempre desenvolveu a súa acti-
vidade profesional no seu único centro, o IES
María Sarmiento.

Desexámoslle moita sorte para disfrutar do
merecido descanso.

A mellor característica dunha Dirección é que estea
formada por un bo equipo de persoas. No caso deste Ins-
tituto, creo que ten un excelente equipo directivo e polo
tanto, funciona correctamente o centro, con pequenos
detalles que non se poden resolver de entre as moitas
accións que se realizan a diario. Este equipo directivo é
parte do equipo docente que traballa con nivel de esixen-
cia por encima da media do sistema educativo.

A diversidade de alumnado que vén ao noso Instituto
na busca dunha saída fai que sexamos un equipo docen-
te moi diverso en especialidades e, por conseguinte, existe
aquí unha gran cantidade de coñecemento. A prestación
deste coñecemento á sociedade necesita certo nivel de
coordinación para cada curso, e iso é o que facemos den-
de a Dirección, o mellor que podemos.

Vista a gran demanda que temos da sociedade, con
incremento de solicitudes cada novo curso escolar, pare-
ce poder deducirse que se funciona aceptablemente ben,
e polo tanto a dirección estratéxica parece correcta.

 Neste curso toca decidir a continuidade da Dirección
outros catro anos. Unha vez tratado o tema entre o equi-
po directivo actual, decidimos seguir, de momento. Es-
tamos abertos a suxestións de todos os sectores da comu-
nidade educativa, de todas as maneiras, durante este novo
mandato traballaremos na incorporación de novos car-
gos para refrescar o equipo directivo parcialmente e así
fortalecelo para o futuro e por tanto fortalecer a presenza
do IES María Sarmiento a longo prazo.

Dende a Dirección, queremos agradecer ás autoridades
educativas a especial sensibilidade que teñen ao atender
as nosas propostas no sentido de favorecer o noso crece-
mento como institución pública de educación, cunhas
propostas que poden saírse un pouco do planeamento
normal no sistema público pero que están alimentadas
pola crecente demanda social que temos como centro,
que é parte da Consellería de Educación. Este planea-
mento de adecuación dos medios de que dispón a Con-
sellería ás demandas deste instituto pola sociedade, pa-
rece razoable que sexa un dos próximos obxectivos des-
ta dirección.

MARÍA DOLORES
NÚÑEZ
ESTÉVEZ
SOLICITA A
XUBILACIÓN
ANTICIPADA
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   DÍA        ºC        ºC          %       bar
                MÁX    MÍN     HUM.     P

10 15,4 10,7 80       990

11 15,2 11,5 70         =
12 15,1 10,9 80     1000

13 14,2 16,3 63         =
14 20,3 10,2 82     1005

15 12,9 8,5 92     1010

16 13,4 7,2 88     1020

17 13,7 11,2 83     1010

18 13,9 10,8 72       990

19 14,7 10,5 99       995

20 15,5 13 79         =
21 15,1 13,2 89     1005

22 15,8 10,3 79     1000

23 15,7 11,7 76     1005

24 15,4 10,9 80       990

25 15 11,5 74       980

26 14,5 9,8 75     1000

27 14,4 8,3 77       995

28 15,4 12,7 83     1000

29 14,9 10,1 79       995

30 14,8 10,3 82     1000
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l 
20

12

1 16,3 10,9 67       995

2 16,4 11 71     1000

3 17,4 12,2 82       990

4 16,9 12,3 77        =
5  17 12,1 76 =

6 17,3 11,6 88     1000

7 18,1 12,5 79        =
8 20,6 15,6 78     1005

9 22,6 15,9 73     1010

10 25,4 19,7 77     1015

11 22,3 17,8 77     1020

12 19,6 14,9 79        =
13 18,2 15,3 73        =
14 17 15,2 80     1020

15 18,1 16 79     1015

16 19,1 16,4 78     1010

17 20,5 15,2 73     1000

18 18,1 12,8 72        =
19 17,5 13,5 89    1005

20 16,8 11,9 76        =
21 18,1 12,4 89    1010

22 18,8 12,3 79    1020

23 19,9 12,7 79    1015

24 21,4 15,9 80    1010

25 22,3 16,7 74    1000

26 19,7 15,8 80    1010

27 19,8 15,3 97    1015

28 20,8 14,9 83    1020

29 20,5 14,7 79    1005

30 20,3 16,6 79    1010

31 17,6 11 83    1025

1 21,8 18,4 74     1005

2 23,4 16,1 75     1010

3 22,2 16 79     1015

4 22,3 14,9 79     1010

5 23,9 17,8 74         =
6 23,7 18,7 73         =
7 22,1 18 68     1000

8 22 16,4 85     1010

9 21,2 15,1 76     1015

10 22,1 17,4 84     1010

11 21,9 17,6 75        =
12 20,6 16,6 74        =
13 19,9 13,4 79     1010

14 20,1 14,1 82        =
15 21,8 14,5 66     1015

16 20,9 14,3 76      1010

DATOS METEOROLÓXICOS TRIMESTRAIS

ACTIVIDADES DE FIN DO TRIMESTRE ANTERIOR

Coincidindo co final do
trimestre pasado celebrouse no
pavillón municipal un encontro
deportivo entre o IES María
Sarmiento e o Vilar Ponte.

No apartado de baloncesto
xogáronse cada un dos catro
cuartos con equipos masculinos
e femininos alternativamente;
ao final venceu o IES Vilar Ponte
despois da prórroga.

Na fotografía podemos ver o
equipo feminino do noso centro
xunto co Director, Juan José
Pardo Gato.

IES MARÍA SARMIENTO
ies.maria.sarmiento@edu.xunta.es
http://www.iesmariasarmiento.net

DATOS OBTIDOS NO RECINTO ESCOLAR
DO IES MARÍA SARMIENTO



O Provisional

ENTREVISTA:

Estuda 2º de ESO no IES María
Sarmiento e pertence, deportivamen-
te, ao clube de atletismo Lucus
Caixa Rural.

Pese á súa xuventude, conta cun
palmarés dun campión que soña con
ser algún día atleta olímpico.

            *****
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Eric Rodríguez Wolpers Adrián Ben Montenegro

teu progreso nos adestramentos.
Algo  emocionante.

Soñas con ser olímpico?
Pois claro coma todo atleta

seguramente. Pero aínda queda
algún tempo para iso.

Sénteste recompensado por
tanto esforzo?

Hai días bos e hai días malos;
non sempre che sae a carreira
como o tes pensado, xa que al-
gún rival che pode desfacer a
estratexia, pero xeralmente si.

Quen te acompaña nas
viaxes?

Meus pais que me apoian en
todo momento e en todas as
competicions animándome. Sen

Cando comezache a facer
deporte, e por que elixiches o
atletismo?

Empecei a facelo cando gañei
por primeira vez a carreira popu-
lar de Viveiro, e elixino porque
era un deporte que se me daba
ben; sempre me gustou correr, e
resúltame doado facelo, teño
cualidades innatas.

Canto tempo adicas a
adestrar?

Normalmente uns corenta ou
cincuenta minutos catro días á
semana; outros dous fago balon-
mán e adico un ao descanso
completo.

Como compaxinas os estudos
e o deporte? é difícil?

Por agora non, porque aínda
estou en 2º de ESO. Antes de ir
adestrar estudo unha hora e de-
pendendo se ao día seguinte
teño exame ou non, estudo des-
pois de vir de entrenar.

Que é para ti a competición?
Unha oportunidade para ver o
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PLAMBE DE
BIBLIOTECAS
ESCOLARES

Dende o 26 de abril ao 1 de
maio, as bibliotecas escolares
de Viveiro e Xove adheridas ao
Plan que promove a Conselle-
ría de Educacion, celebraron na
antiga casa do Concello de Vi-
veiro unhas xornadas de divul-
gación da súa actividade.

Participaron Marta Coria Blan-
co (asesora de bibliotecas esco-
lares do CFR de Lugo), Pilar
Sampedro (asesora de bibliote-
cas escolares da Consellería de
Educación), Cristina Freán La-
mela e Rebeca Palmeiro Chao
do CEIP Pedrosa Latas de Ce-
leiro, Paula López Otero do
CEIP Pedro Caselles Rollán de
Xove e Susana Quintela, res-
ponsable da biblioteca do IES
María Sarmiento.

Tamén se celebrou unha ex-
posición con libros que os pais
e avós leran cando eran mozos
co suxestivo título "De onte a
hoxe: lembrando o pasado".

No acto de clausura, que tivo
gran afluencia de público,
houbo tres conta contos e lec-
tura de poesía por parte de pro-
fesoras e alumnos de 2º de ESO
do María Sarmiento.

eles non podería chegar tan lon-
xe neste deporte.

Que queres engadir?
Bueno quería dicir que o atle-

tismo é un deporte moi duro do
que a xente non se lembra, e o
fútbol está mellor recompensa-
do. Cando un futbolista mete un
gol xa se fala del ao día seguin-
te, pero se un español gaña un
campionato do mundo ou unha
olimpiada ninguén fala del. E
por último cando gañas unhas
cantas carreiras a xente pensa
que xa somos imbatibles, que
non podemos perder nunca, que
sempre gañamos pero iso non é
así, naide é invencible e moita
xente que no está en atletismo
nos pode gañar.

Noraboa e moita sorte; queda-
mos para unha entrevista cando
participes nas primeiras olim-
piadas.

Feito!
REDACCIÓN

PALMARÉS COMPLETO:
 • 6 veces campión provincial de campo a través (cross).

 • campión galego de cross ano 2009
• 2 veces subcampión galego de cross 2012 (federado e escolar)

 • campión galego de 1000 metros lisos en pista ao aire libre
2010

• 3º no galego de 1000 metros lisos en pista ao aire libre 2011
 • subcampión  galego en salto de lonxitude 2011

 • campión galego 80 metros lisos 2011
• campión de España por seleccions 2012 (cross)
• campión galego de 1000 en pista cuberta 2012

 • 15º no campeonato de España de pista cuberta en 1000
metros lisos

 • campión provincial de 1000 metros lisos, 80 metros lisos, salto
de lonxitude, 60 metros lisos en diferentes anos e o mais recente

subcampeón galego de 1000 cadete 2012
• 3º no campionato galego da milla en ruta
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VIAXE A BURGOS

http://www.iesmariasarmiento.net

DOA SANGUE
 900 100 828

Centro de Transfusión
de Galicia

O pasado 2 de febreiro
realizáronse 33 doazóns
de sangue no IES "María
Sarmiento"; 17 foron de
persoas que doaron por

primeira vez e houbo
outras 7 persoas (ata un

total de 40) que non
puideron doar.

 MÁIS INFORMACIÓN EN:
doadoressangue.ctg@sergas.es

FOLGAS DO 29
DE MARZO E 22

DE MAIO

O departamento de relixión organizou unha excursión a Burgos, os
días 11,12 e13 de abril, para os alumnos de 4º de ESO e 1ª de
bacharelato. Visitamos os xacementos de Atapuerca, a Catedral,

Museo de Burgos, Museo Marceliano Santa María, Cartuxa de
Miraflores e Real Monasterio de las Huelgas. Á volta paramos en

León, onde visitamos a Catedral e a igrexa de San Isidoro.
 Acompañaron aos alumnos as profesoras de Relixión,

Angélica Otero e Ana Pedreira.

P
A

E

iesMASA

A folga xeral do pasado 29 de
marzo foi seguida  no noso Insti-
tuto por cerca do 20 % do profe-
sorado e pola maioría do alum-
nado de Bacharelato e ciclos for-
mativos.

Mentres, a folga do ensino do
22 de maio  foi seguida polo 80%
do alumnado.

CASTELAOOC

NOAILASORM

ACDECRERSA

GNOTSDIDAO

EUAZEZONME

IXEOLESUOC

RURDIIZVPI

0LADVEOLLI

NSCOARIDOA

CASTELAOOC

NOAILASORM

ACDECRERSA

GNOTSDIDAO

EUAZEZONME

IXEOLESUOC

RURDIIZVPI

0LADVEOLLI

NSCOARIDOA

LOCALIZA NA SEGUINTE TÁBOA O NOME DE CINCOLOCALIZA NA SEGUINTE TÁBOA O NOME DE CINCOLOCALIZA NA SEGUINTE TÁBOA O NOME DE CINCOLOCALIZA NA SEGUINTE TÁBOA O NOME DE CINCOLOCALIZA NA SEGUINTE TÁBOA O NOME DE CINCO
PERSOEIROS AOS QUE SE LLES TEN ADICADO O DÍA DASPERSOEIROS AOS QUE SE LLES TEN ADICADO O DÍA DASPERSOEIROS AOS QUE SE LLES TEN ADICADO O DÍA DASPERSOEIROS AOS QUE SE LLES TEN ADICADO O DÍA DASPERSOEIROS AOS QUE SE LLES TEN ADICADO O DÍA DAS

LETRAS GALEGASLETRAS GALEGASLETRAS GALEGASLETRAS GALEGASLETRAS GALEGAS
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Alumnos da ESO realizaron a plantación de árbores autóctonas
na área recreativa de Porto Chao, ao pé do río Landro.

Esta acción enmárcase dentro do proxecto VOZ NATURA que
coordinou o profesor de Bioloxía e Xeoloxía, Teodoro González

González.

PROXECTO
TERRA

Organizada polo Colexio de
Arquitectos da Coruña tivo lu-
gar unha actividade de eco-
loxía urbana na que participou
un grupo de 3º de ESO do noso
centro.

O evento percorreu o casco
antigo de Ferrol e as Fragas do
Eume durante os días 25 e 26
de maio.

Os profesores promotores da
participación  foron Miguel
Plasencia de Xeografía e His-
toria  e Pilar Asensio de Bio-
loxía e Xeoloxía.

O Abeto
Aniceto

O día 29 de maio, varios
alumnos do clube de lectura
"un mundo novo" de 2º da
ESO visitamos os colexios
"San Roque" e "Lois Tobío" de
Viveiro para realizar a lectura
teatralizada do conto "O abeto
Aniceto". Esperamos ter con-
taxiado aos rapaces e rapazas
de educación infantil e de 1º de
primaria destes centros o noso
entusiasmo polos libros.
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Álbum do intercambio:

IES María SarmientoIES María SarmientoIES María SarmientoIES María SarmientoIES María Sarmiento
Lycée de Saint GironsLycée de Saint GironsLycée de Saint GironsLycée de Saint GironsLycée de Saint Girons

Na Cité de
l’Espace
(Toulouse)

Aprender  un id ioma
no consiste solamente
en saber y entender pa-
labras. Es mucho más.
Como también lo es un
intercambio.

Fuimos a Saint-Girons
(as í  se l lama la c iudad
que v is i tamos)  con la
in tenc ión  de  me jo ra r
nuest ro f rancés,  pues
¿qué mejor  s i t io  para
aprender lo  que en la
propia Francia? Pero lo
que no sabíamos era
que íbamos a encon-
t rarnos con gente tan
hospita lar ia y car iñosa
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h t tp : / / i n te r f rances .b logspo t . com.es /

Á entrada
das covas
de Niauc

Os alumnos de Saint Girons na Coruña

all í, al menos en lo referen-
te a mi caso.

Algunos ya habíamos par-
t ic ipado en el  intercambio
el  año pasado,  de modo
que no pudimos evitar com-
parar  este con e l  anter ior .
Echamos en falta a algunas
personas que se quedaron
atrás,  pero en genera l  la
exper ienc ia  ha resu l tado

suficientemente sat isfacto-
r i a  c o m o  p a r a  a s e g u r a r
que, de poder hacerlo, par-
t i c ipa remos  de  nuevo  e l
año próx imo,  s i  se da la
ocasión.

Hablo ahora por mí. El in-
tercambio era algo que l le -
vaba esperando práct ica -
mente desde que finalizó el
anterior. Y tuve la suerte de

que me tocara una fami l ia
y una francesa envidiables.
Aunque di r ía  que lo más
mágico de la  exper iencia
es convivir con los compa-
ñeros de insti tuto. Pasar el
día con los amigos, comen-
tando anécdotas que hayan
ocurr ido en casa y hábitos
que nos resul tan extraños
hasta que cae la tarde y te
reúnes con tu fami l ia f ran-
cesa. Eso es algo especial.
Por  no hablar  de l  v ia je de
ida  y  de  vue l ta .  Tendr ía
tan tas  cosas  que  con ta r
que  no  cab r í an  en  es t e
apartado.

Tal  vez lo más duro de
todo sea la despedida. S í ,
con toda segur idad.  E l  te -
ner  la  cer teza de que pro-
bablemente no vuelvas a
ver a esa familia con la que
has compartido tu vida du-
rante una semana, eso re-
su l ta  horr ib le.  ¿Tenías un
perro que se l lamaba To-
f f u ?  Te  aco rda r ás  de  é l
cada vez que veas a ot ro
p e r r o .  ¿ U n  p r i m o  d e  t u
f rancés se l lamaba Phi l ip -
pe? El nombre de Felipe ya
no volverá a ser lo mismo.
¿Te habían puesto una can-
c ión t íp icamente f rancesa
mientras veías pasar el pai-
saje a toda velocidad a tra-
vés de la ventani l la del co-
che? Llorarás cada vez que
la vuelvas a o í r .  Es e l  úni -
co r iesgo del  intercambio:
encariñarte demasiado.

Por todo lo mencionado
anteriormente y por mucho
más,  aconse jo a  todo e l
que curse f rancés que se
anime a part icipar en el in-
tercambio.

Es una experiencia dema-
s iado única como para no
querer vivi r la.

(a lumna par t i c ipan te )
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Iria Moliner Piñón
1º Bachillerato  A

¡Tráiganme una sonrisa y yo les daré su
secreto! ¡Secretos! ¿Quieren saber qué
esconde aquella niña rubia de mejillas
sonrosadas? ¿Tal vez algún misterio
que no consiguen resolver? ¡Se venden
secretos!

>> Me acerqué corriendo. ¡Secretos!
¡Aquello no se veía todos los días!

>> -Cuénteme, caballero. ¿Qué
secreto desea conocer? Sea cual sea
dígamelo. Con mirarle a los ojos sabré
la respuesta.

>> -Bueno, yo… quería saber… me
gustaría saber cuál será la última
historia que contaré.

>> -¡Ah, ya veo! Un cuentacuentos,
¿no es así? Muy bien, señor. Lo que
usted me pide es algo especial. El arte
de adivinar el futuro…

>> -Le daré lo que quiera.
>> -Lo único que le pido es una

sonrisa –hice ademán de sonreír, pero
no era aquello lo que buscaba-. Ah, no,
caballero. Lo siento, pero creo que la
suya no bastará esta vez. Lo que yo
necesito es una sonrisa eterna. Búsque-
la y tráigamela. No me iré a ninguna
parte.

>> De modo que, aún extrañado,

-Hijo –solía decirme-. Hoy es un
gran día. Y un gran día se merece
un gran cuento.

No había ni un día que no
considerase bueno para compartir
algún relato conmigo, pues siempre
que amanezca será un gran día. Eso
es lo único que me enseñó. No, me
equivoco, también me enseñó a
contar historias, y considero eso
más valioso que la trigonometría o
el arte de pescar.

Un relato es un universo paralelo.
El quizás de todas las cosas que
podrían pasar y que consideramos
imposibles. Pura magia. Así que
siempre consideré a mi padre un
mago.

Pero si hay una historia que
recuerde por encima de todas las
demás, es esta. No me la relató en
su lecho de muerte –parece que las
historias sólo son importantes si se
cuentan en ese momento-, sino un día
cualquiera. Aunque, ahora que lo
pienso, esa noche sí tenía algo de
particular: llovía y la chimenea estaba
encendida. Los mejores relatos se
cuentan al calor del fuego.

“-Aquel día se celebraba la feria del
pueblo. El espectáculo más esperado
del año. Había atracciones, puestos de
comida, música, mujeres hermosas y lo
que más me entusiasmaba de todo:
vendedores de gritos.

-¿Qué es eso?
-Verás, hijo… No era que aquellos

hombres nos vendiesen gritos ni nada
por el estilo, sino que anunciaban sus
productos a gritos, de forma que sus
voces se mezclaban y nadie entendía
nada. La mayoría de aquellos puestos
estaban para adornar, así que les
llamábamos los vendedores de gritos
porque lo único que conseguían era
que les escuchásemos gritar.

>>Yo nunca me había interesado
especialmente por ninguna de aquellas
tiendas ambulantes. Pero ese día hubo
un grito que sí conseguí entender, y
aquello lo cambió todo.

>>-¡Secretos! ¡Se venden secretos!

busqué a la chica más bonita de la
ciudad y le conté una historia
para convencerla de que viniese
conmigo. Tenía la esperanza de
que una sonrisa hermosa haría
que el vendedor me revelase el
secreto. No obstante…

>> -Permítame decirle que tiene
una sonrisa magnífica, señorita,
pero lamentablemente no es la
que busco.

>> Consternado, le llevé al
hombre más guapo de la ciudad.
Al fin y al cabo, cabía la posibili-
dad de que sus gustos sexuales no
fueran los que yo había pensado.

>> -Caballero –dijo el vende-
dor, dirigiéndose a mí-, lo que yo
le pido es una sonrisa eterna, no
una hermosa, ni una masculina.

>> -Discúlpeme, señor, pero
lamentablemente no le compren-
do. ¿A qué se refiere con una

sonrisa eterna?
>> -Una sonrisa que pueda ver

cuando me despierto y cuando me
acuesto; una sonrisa que me ayude si
paso por un mal momento; una sonrisa
a la que pueda recurrir cuando se me
agoten a mí.

>> Y entonces deambulé por el
pueblo, buscando sin esperanza de
encontrar nada. Me hice a la idea de
que no sabría cuál sería mi última
historia hasta que llegase el momento.
¿Una sonrisa eterna? ¿Qué diablos…?

>> -¡Fotos! ¡Acérquense y sáquense
una foto! ¡Un recuerdo feliz! ¡Un
instante eterno!

-Y de pronto lo entendí.
-¿El qué, papá?
-Que lo único que aquel hombre

quería era la foto de una sonrisa.
-Bueno, se la diste y ¿qué más pasó?

¿Cuál era el secreto?
-Me dijo que la última historia que

contaría sería mi propia historia”.

Mi padre murió sonriendo,
con el final de una dulce
historia aún en los labios.
La mayoría de su vida la
pasó contando historias.

la triste foto de una sonrisa
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Excursión de 1º de ESO a ManzanedaExcursión de 1º de ESO a ManzanedaExcursión de 1º de ESO a ManzanedaExcursión de 1º de ESO a ManzanedaExcursión de 1º de ESO a Manzaneda

Días 7, 8 e 9 de maio
alumnos de 1º de ESO
Carlos Castedo Meilán, Angélica Otero

e Óscar Sánchez Díaz

  Nuria Lago Nodar e Víctor Fariñas Barceló, finalistas do Reto ALCOA

Do 7 ao 9 de maio os
alumnos de 1º de ESO
pasaron unhas xornadas
de lecer na estación de
Manzaneda acompañados
polos seus titores Óscar
Sánchez, Carlos Castedo
Meilán e Angélica Otero
Fernández.

Durante ese tempo
desenvolveron actividades
de sendeirirsmo,
orientación, karting, e tiro
con arco.

O RETOALCOA é un programa de simulación empresarial no que
cada grupo crea unha empresa. Todos os equipos teñen, no inicio do
xogo, as mesmas condicións  de capital, existencias…e teñen que ven-
der o mesmo tipo de produto.

Cada semana, na materia de Obradoiro de iniciativas emprendedoras
de 3º ESO, coordinado pola profesora Angeles Rey, tomaban as decisións
necesarias (cantidade de produción, o precio de venda do produto,
gasto en marketing, investigación e desenvolvemento do produto e
inverstimento en planta) para que "a súa empresa" acadara o maior
beneficio fronte a competencia.

O día 9 de abril, recibiron a invitación para participar na final en Ma-
drid, sendo o seu equipo xunto cun de Monforte, os representantes da
provincia de Lugo. Temos que dicir que na competición participaban
uns 250 equipos, 57  da provincia de Lugo, destacando  que o equipo
formado  por Nuria e Victor, foi o único finalista de 3º da ESO, xa que
todos os demais eran de 2º de bacharelato. (É a primeira vez que se
inscriben alumnos de 3º da ESO, xa que o xogo está orientado a alumnos
de máis idade, 4º ESO e  bacharelato).

O día 25 de abril, acompañados pola súa profesora, viaxaron a Ma-
drid, para participar nun curso de formación e o día 27 na final.

ALCOA como patrocinadora do concurso, invita os finalistas a parti-
cipar nun curso de formación  o día antes da final. O curso “HABILIDA-
DES PARA EL ÉXITO” foi unha oportunidade que aproveitaron e onde
participaron activamente  destacando pola súa preparación.

Os dous alumnos competiron na final en Madrid o día 27 de abril, con
outros sete equipos de distintas provincias.

Noraboa a Nuria e Víctor e á súa profesora, Ángeles Rey.
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de municipais, autonómicas e estatais.
5. Prevención da violencia e o acoso
Detectar se se está producindo.
Manter confianza con alumnos para que

manifesten “acordos segretos” cos agreso-
res. Sistemas de información confiada sen
revelar toda a información.

Información constante ao profesor titor e de
esta ao equipo docente implicado.

Comunicación coas familias.
Utilizar o sistema de suxestións SQR para

detectar casos de desigualdades entre alum-
nos e alumnas xa que se poden denunciar
dende o anonimato e seren tratados casos
detectados e polo tanto favorecer a facilidade
no coñecemento de posible acoso escolar.

6. Integración
Favorecer a coeducación.
Potenciar a valoración doutras culturas e

favorecer a realización de actividades de in-
tegración.

Promover xornadas sobre a paz e o en-
tendemento entre culturas.

7. Información afectiva
Realizar charlas de orientación sexual para

menores a través da colaboración de organi-
zacións oficiais e a supervisión e control do
departamento de orientación.

Realizar xornadas formativas interculturais.
8. Fomento do respecto polo medio

OBXECTIVOS XERAIS

> Manter o  nivel de calidade
da ensinanza.

> Conseguir medios adecua-
dos ao nivel de matrícula.

> Mellorar os resultados do
alumnado.

PRINCIPIOS DE ACCIÓN

1. Atención á diversidade
A diversidade como elemento

diferenciador e potenciador do
Instituto,  proporcionando saídas
para todos.

Estender a cultura pola aten-
ción á diversidade como cum-
primento da legalidade e, ao
tempo, evitar o abandono esco-
lar sen unha formación oficial.

Seguir potenciando a calida-
de dos grupos de PDC e PCPI.

Promover agrupamentos es-
pecíficos para capacitar aos
alumnos no alcance de obxectivos mínimos
da ESO.

Promover o reforzo educativo
2. Uso do Galego
O uso do Idioma Galego como Lingua vehi-

cular e como elemento fundamental da nosa
identidade.

Superar o 50% de impartición das clases
en Galego para os ciclos formativos.

Utilizar bibliografía en Galego, cando exista
e potenciar a utilización de materiais en Gale-
go elaborados polos profesores.

Elaborar plans anuais de dinamización e
normalización lingüística.

3. Igualdade entre homes e mulleres
Fomentar a participación igualitaria de alum-

nas e alumnos candidatos ao Consello Esco-
lar do centro e a delegadas e delegados de
curso (artigo 9 e 10 da Lei 7/2004).

Utilizar o sistema de suxestións SQR para
detectar casos de desigualdades.

4. Prevención do consumo de drogas
Detección discreta para non atentar contra

a intimidade e ao tempo, preservar o máximo
posible da extensión de casos dentro e fóra
do centro nos nosos alumnos e alumnas.

Realizar actividades de información, coor-
dinadas polo departamento de Orientación
destinadas principalmente a alumnos da ESO.

Manter contactos coas forzas de segurida-

NOVO PLAN ESTRATÉXICO 2012-2016

ambiente
Aforro enerxético. Reciclaxe de residuos.

Conciencia de aforro de enerxía coa instala-
ción de puntos onde se identifique a filosofía
de aforro e se entenda o proceso, identifican-
do consumos dos que podemos prescindir.

Incluír ensinanzas sobre enerxías renova-
bles aplicadas con instalacións específicas no
propio centro escolar.

9. Fomento dunha ensinanza en paz.
Actitude a favor da paz e o diálogo, dando

solucións pacíficas aos conflitos.
Enfoque de mediación e de respecto polas

opinións do resto das persoas.
Fomento da mediación como sistemática de

solucións e como actitudes para a vida.
Potenciar o plan de convivencia do centro.
10. Fomento da lectura
A lectura como fonte de cultura e como fe-

rramenta fundamental para or coñecemento.
Potenciar as melloras constantes na biblio-

teca, como núcleo central de dinamización da
lectura no centro e fóra do centro.

Apoiar o xornal  escolar “O Provisional".
11. Actividades complementarias
Axuda as actividades organizadas polos de-

partamentos didácticos.
Realización de actividades propias do cen-

tro, coordinadas polo Vicedirector do Instituto.

Promoverase  a avaliación do sistema de calida-
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ACCIÓNS COA ESTRUTURA  ISO 9001

AVALIACIÓN DO PROXECTO

Ao final do mandato avaliaranse os resulta-
dos, de forma obxectiva en relación ao

cumprimento do proxectado, coa avaliación
do propio plan estratéxico e a evolución dos

resultados dos indicadores do sistema.
Avaliación do Plan Estratéxico.

Verificar os apartados que se desenvolveron
da planificación estratéxica da dirección e se

foi incorporada aos catro plans anuais de
xestión.

Resultados de xestión dos plans anuais.
Revisións anuais realizadas pola dirección.

Resultados de auditorías do sistema de
calidade.

Evolución dos indicadores
de rendemento

Análise de resultados dos indicadores do
sistema de xestión, de considerarse necesa-
rio o cadro de resultados concreto de cada

área de xestión.

de que ten implantado o centro, en relación aos
obxectivos de mellora a longo prazo coa participa-
ción de todo o persoal e coa intervención da Conse-
llería de Educación.

O sistema de xestión baseado na mellora conti-
nua, debe ser asumido polo persoal e identificarse
cos seus beneficios para o centro en conxunto.

Explicar cales son os beneficios e buscar a máxi-
ma satisfacción do persoal.

Documental
Mellorar o control da documentación, informatiza-

ción, informacións ao persoal. Almacenaxe e loca-
lización dende varios puntos, control de acceso e
protección de datos. Conseguir reducir o tempo de
resposta e polo tanto aumentar o rendemento no
traballo diario do equipo docente.

Mellora e axilidade na cumprimentación dos rexis-
tros do sistema de Calidade.

Informatización de todos os rexistros que sexa
posible manexar en formato dixital.

Estratexia da Dirección
Continuar coa atención real á diversidade, dando

saídas adaptadas ás capacidades e interese,  para
todos os alumnos e alumnas que veñen ao Instituto.

Fomentar o enfoque social dentro no sistema de
ensinanza do IES María Sarmiento.

Utilizar unha imaxe de marca propia cunha cor
corporativa, logotipo identificativo e sistemas pro-
pios de comunicación da oferta educativa.

Toma de contacto cos cambios na realidade social
e no tecido produtivo da zona para contrastar a súa
incidencia na asimilación das titulacións finais, ci-
clos formativos, verificando a continuación da de-
manda e posible aparición de novas profesións
emerxentes para actuar en consecuencia.

Mellorar a calidade de formación dos titulados como
elemento de prestixio e de  demanda de calidade
formativa como camiño á inserción laboral plena.

Mellora da atención na ESO. Mellora no segui-
mento das accións e a optimización da documenta-
ción e dos rexistros a cubrir polos profesores, na
procura da mellora no rendemento. Control da por-
centaxe de titulación na ESO en comparación coa
media de centros de Galicia.

Mellora da atención nos Bacharelatos coa mellor
dotación de medios e ambiente de traballo. Control
de porcentaxe de titulación.

Mellorar o seguimento na ensinanza de adultos
como elemento de recollida de alumnos de iniciati-
va tardía, aproveitando a idea de centro con saídas
educativas para todos.

Potenciación de comunicación da oferta baseada
nos resultados “boca-orella”,  polos alumnos saín-
tes en función da súa boa experiencia no centro.

Utilización da información que lle aportamos ás
nais e pais dos propios alumnos como vehículo de
transporte de información a outros pais de poten-
ciais alumnos.

Utilización das boas relacións coas empresas
nas que se realiza a formación da FCT, no enfoque
de que o alcance da nosa organización se proxecta
fóra dos nosos edificios para chegar ás persoas
das organizacións coas que mantemos alianzas.

Estar abertos en todo momento a alianzas con
provedores e con outras organizacións externas
para a colaboración de mutuo beneficio.

Persoal
Aumentar a satisfacción dos profesores/as co sis-

tema de xestión da dirección.
Ter en conta as achegas constantes do persoal

para o que se mellorará o rexistro continuo de entra-
da de propostas da sala de profesores.

Mellorar a acollida de profesores con información
do sistema de xestión ao comezar as actividades
do centro: política de calidade do servizo, misión do
centro e sistema de traballo.

Entradas de información do persoal. Profesores.
Necesidades de mellora.

Solicitar unha praza de persoal de administración,
en relación á carga de traballo do centro.

Xestión da formación adecuada ás necesidades
do centro demandada polo persoal do Instituto.

Mellora dos recursos
Dotar o centro de infraestruturas suficientes para

poder impartir clase adecuadamente ao nivel de
alumnado que solicita as ensinanzas deste instituto,
e manter adecuadamente as existentes, procuran-
do un nivel adecuado de eficiencia enerxética.

Continuar co plan de aforro enerxético. Cambios
de sistemas de iluminación de baixo consumo para
rebaixar o consumo de electricidade. Cambio de
máquinas obsoletas.

Continuar a solicitar ampliación de aulas para ci-
clos formativos.

Continuar solicitando un funcionario máis para
secretaría ata completar tres postos de traballo.

Continuar a potenciar o uso de enerxías renova-
bles, para auga quente e iluminación.

Pintado xeral do centro.
Remodelación dos talleres centrais para mellorar

o illamento térmico e evitar goteiras do tellado.
Mellora do recibidor de entrada “B”, actualización

de aspecto e uso como expositor didáctico.
Melloras no salón de actos.

Prestación do servizo educativo
Analizar os resultados de titulados en todas as

ensinanzas e detectar posibles melloras nos resul-
tados. Estudar, a través da CCP, propostas de
renovación, melloras e potenciación das activida-
des na aula.

Favorecer a entrada de innovacións tecnolóxi-
cas, potenciando economicamente proxectos dos
departamentos en áreas a onde non alcance o fi-
nanciamento da Consellería.

Buscar formadores expertos sobre estes temas,
contando primeiro coa posibilidade de asesoramen-

to dos Centros de formación do profesorado.
Potenciar a aprendizaxe de linguas estranxeiras

e os programas comunitarios dando preferencia aos
nosos intercambios lingüísticos.

Áreas de mellora a implantar
Estudar posibilidades de incremento de porcen-

taxe de titulados ao final da secundaria de dos ci-
clos formativos.

Establecer novas colaboracións directas coas nais
e pais de alumnos.

Potenciar as accións de mellora a partir da infor-
mación de datos trimestrais para accións preventi-
vas antes de finalización do curso.

Posta a proba de innovacións metodolóxicas e de
medios que aparezan na sociedade.

Investigación dos casos de alumnos que solicitan
baixa ou longo do curso, motivo da baixa dos alum-
nos e a posibilidade de que escollan outra saída
entre a oferta existente, para tratar evitarlles o aban-
dono dos estudos.

Seguir co plan de control sobre o peso dos mate-
riais de traballo transportados polos alumnos da ESO,
abertos a todo tipo de solucións innovadoras.

Formación e avaliación de viabilidade de siste-
mas de calidade total propostos pola Consellería de
Educación que melloren os xa existentes no cen-
tro. Estudio destes sistemas de auto-avaliación e
información ao profesorado previa á implantación
de sistemas de xestión de calidade total baseados
na norma  de calidade EFQM na liña das propostas
de innovación da Consellería de Educación. Nor-
ma ISO 9004:2000 Calidade total, satisfacción de
todas as partes interesadas.

                                             -DIRECCIÓN-
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...nada por aquí, nada por acolá!
O día 30 de maio, como remate das actividades do clube de lectura de 2º da ESO, participa-

mos dun espectáculo con Nacho un rapaz de Lugo de só 11 anos que nos sorprendeu e nos fíxo
disfrutar con libros e incribles trucos de maxia aos que é afeccionado dende ben cativo.

Moitas Grazas, Nacho, agardamos o teu próximo espectáculo.

MATRÍCULAS DE HONRA NO BACHARELATOMATRÍCULAS DE HONRA NO BACHARELATOMATRÍCULAS DE HONRA NO BACHARELATOMATRÍCULAS DE HONRA NO BACHARELATOMATRÍCULAS DE HONRA NO BACHARELATO
Paloma Dorado López, Paula Fraga Pino, Mir-
ta Lamelas Casabella, Verónica Orizales Ri-
vera e Alba Pérez Fernández, acadaron ca-
dansúas matrículas de honra cos mellores
expedientes do Bacharelato do noso centro.

Ademais obtiveron tamén excelentes cualifica-
cións Ana Cristina Canoura Calzado, Laura

Murillo Vázquez e Cristina Pita Salgueiro,  que
non puideron obter ese merecemento por

cuestións de cupo (só se permite unha por-
centaxe de matrículas).

¡É obvio que o único lugar onde o éxito está
antes que o traballo é no dicionario!.

Noraboa a todas elas.



O Provisional22 xuño 2012 Páxina 15

  Ambos comezaron a publicar o mellor das súas obras nos anos
cincuenta, ambos teñen en común ir sementando sobre este mundo tan serio a súa lírica
inzada de humor e ironía, aínda que estes dous termos se quedan moi curtos como definición das

obras destes dous poetas tan achegados no tempo: Nicanor Parra naceu no 1914 e Wislawa
Szymborska, no 23; pero afastados no espazo, pois el é chileno e ela era polaca. Mais tampouco é

necesario ilos retratando agora coas nosas palabras cando temos as deles. Deixemos que sexa
Nicanor Parra o que comece as presentacións; malia que o poema ten o título paradóxico de

“Epitafio”, non deixa de ser un autorretrato onde se pode apreciar xunto á caracterización a base de
negacións, como a linguaxe coloquial se converte en poética:

DOUS POETAS PARA UN TEMPO DE CRISE
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De estatura mediana,

Con unha voz ni delgada ni gruesa,

Hijo mayor de un profesor primario

Y de una modista de trastienda;

Flaco de nacimiento

Aunque devoto de la buena mesa;

De mejillas escuálidas

Y de más bien abundantes orejas;

Con un rostro cuadrado

En que los ojos se abren apenas

Y una nariz de boxeador mulato

Baja a la boca de ídolo azteca

-Todo esto bañado

Por una luz entre irónica y pérfida-

Ni muy listo ni tonto de remate

Fui lo que fui: una mezcla

De vinagre y de aceite de comer

¡Un embutido de ángel y bestia!

Wislawa Szymborska reencóntrase coa adolescente
que fora; aquela rapaciña de ollos grandes e longas
pestanas que sobrevivira á ocupación nazi, á fame e
ao frío...Como os alemáns lles prohibiran aos pola-
cos asistir á escola pública, a súa aprendizaxe
desenvolveuse nunhas clases clandestinas ao tempo
que traballaba na compañía ferroviaria. Pero os anos
pasaron e Wislawa Szymborska amósanos a
crueldade do tempo, que nos vai afastando dos nenos
que fomos:

Ela sabe pouco,

pero cunha teimosía digna de mellores causas,

Eu sei moito máis,

pero non con seguridade.

Móstrame uns poemas,

escritos cunha letra esmerada, clara,

coa que eu non escribo xa dende hai anos.

Leo estes poemas, léoos.

Ben, se cadra este,

se o acurtaramos

e nun par de lugares o corrixiramos.

Os demais nada bo auguran.

A conversa languidece.

No seu pobre reloxo

o tempo aínda é inestable e barato.

No meu moito máis caro e exacto.

Wislawa Szymborska escoita os poemas daquela
adolescente que foi e non lle augura o éxito na escri-
ta; mais, que equivocada estaba! A súa obra pronto
se situaría entre as máis valoradas do panorama lite-
rario europeo, logo foise tornando cada vez máis in-
ternacional ata ser recoñecida con premios tan
prestixiosos como o Goethe (1991), o Herder (1995)
e o Premio Nobel de Literatura no ano 1996.

Nicanor Parra atopou nos anos corenta o vieiro que
procuraba: unha poesía a base de feitos e non de
combinacións ou figuras retóricas, rexeitaba a for-
ma afectada da linguaxe tradicional da poesía. Na-
cía a denominada “antipoesía”:

Durante medio siglo

La poesía fue

El paraíso del tonto solemne.

Hasta que vine yo

Y me instalé con mi montaña rusa.

Suban, si les parece.

Claro que yo no respondo si bajan

Echando sangre por la boca y narices.
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O humor, o paradoxo e a ironía son elementos que
comparten Nicanor Parra e Szymborska, tamén a
volta a unha sintaxe menos rupturista, a condensa-
ción, a procura da palabra xusta; a deles é unha líri-
ca sen demasiados adornos, que se amasa con pala-
bras cotiás, con aqueles vocablos que semellan ser
de todos e cos que pensabamos que non era posible
a “poesía”. Nos versos de Szymborska, as frases
feitas e os xogos de palabras tornan a lingua aínda
máis viva:

As tres palabras máis estrañas

Cando pronuncio a palabra Futuro

a primeira sílaba marcha xa cara ao pasado.

Cando pronuncio a palabra Silencio,

destrúoo.

Cando pronuncio a palabra Nada,

creo algo que non se atopa en ningunha

non-existencia.

Non sei como será noutras partes,

pero aquí na terra haiche bastante de todo.

Aquí fabrícanse cadeiras e tristuras,

tesoiras, violíns, tenrura, transistores,

presas, bromas, cuncas.

(…)

A ignorancia aquí está moi atarefada,

continuamente algo conta, compara, mide,

saca diso conclusións e raíces cadradas.

O tranquilizante personifícase, fálanos desde o
prospecto para ofrecerse como a solución ou
(“compaixón”) química para todas as nosas doenzas
físicas e psíquicas:

Prospecto

Son un tranquilizante.

Funciono na casa,

son eficaz na oficina,

séntome nos exames,

preséntome ante os tribunais,

con coidado pego as cuncas crebadas,

só tómame,

dilúeme baixo a lingua,

só trágame,

só tes que beber un pouco de auga.

(…)

 Nicanor Parra, pola súa banda, parodia os discur-
sos dos que nos gobernan; dos que se visten co traxe
da seriedade, mais non resisten a súa ollada
transgresora:
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No nos hacemos eco

De comentarios malintencionados:

Hasta un niño de pecho sabe

Que la lombriz solitaria de la extrema pobreza

Viene de los gobiernos anteriores

Reconocemos que el índice de desocupación

Es + alto de lo deseable

Pero nos hacemos un deber en recordar

Que La Moneda no es una agencia de empleos

Camas no faltan en los hospitales

Lo que sucede es que sobran enfermos...

Hay un número exagerado de enfermos en este
país

La verdad de los hechos

Es que debido al alto nivel de excelencia

De nuestros servicios hospitalarios

Los enfermos no mueren oportunamente

Siguen vivos

aunque en precarias condiciones

Ocasionando múltiples problemas

Discurso del buen ladrón

Acuérdate de mí cuando cuando estés en tu reino

Nómbrame Presidente del Senado

Nómbrame Director del Presupuesto

Nómbrame Controlador General de la República.

(…)

En el peor de los casos

Nómbrame Director del Cementerio.

Tanto Szymborska coma Parra exploran en deter-
minados poemas situacións persoais, non obstante,
non son autores que se recreen na compoñente tráxica
da existencia que ateigou tantos libros de poemas ao
longo da historia da literatura. As súas mensaxes le-
vemente humorísticas non deixan de ser balsámicas,
pois como dicía Szymborska “toda imperfección re-
sulta máis doada de aguantar se se administra en
pequenas doses” e “que me perdoen as grandes pre-
guntas polas pequenas respostas”. Mentres Parra, á
?ua maneira, restoulle transcendencia aos erros hu-
manos:

El error es una fuerza motriz

ay del humano que no ierra nunca!

Si Colón no se hubiera equivocado

no existiría América del Sur

si no se hubiera equivocado Hitler

no existiría América del Norte

si no se hubiera equivocado Mahoma

todos ahora seríamos musulmanes.

Nicanor Parra cumpriu xa os 97 anos, segue
escribindo e gañando premios, como o Cervantes do
2012; xa acadara con anterioridade o Juan Rulfo nos
noventa, ao tempo que se converteu nun dos eternos
candidatos ao Nobel. Wislawa Szymborska finou en
febreiro de 2012, mais descoñecemos se este “Epi-
tafio” é o que recibe aos transeúntes no cemiterio de
Cracovia:

Aquí xace antiga como a coma

a autora dun par de versos. Eterno descanso

tivo a ben agasallarlle a súa terra, a pesar de

que a defunta

non pertenceu a ningún grupo literario.

Mais tampouco nada mellor hai na tumba

agás estas rimas, de labaza e curuxa.

Transeúnte, extrae da carteira o teu cerebro
electrónico

e pensa por un instante no destino de
Szymborska.

Non debe confundirnos a modestia da autora, as
súas rimas están entre as máis sobranceiras do sé-
culo XX. Tanto a lectura da súa poesía como a da
de Nicanor Parra vannos fornecer dun “artefacto”
indispensable ante calquera crise: un sorriso es-
céptico.

                                                           -Xosé Cabana-

BIBLIOGRAFÍA:
-Parra, Nicanor: Parranda larga. Antoloxía poética de

Elvio E. Gandolfo na editorial Alfaguara, Madrid, 2010.
-Szymborska, Wislawa: Versos escollidos; tradución de

Lucía Caeiro, edit. Positivas, Compostela, 2011.
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O 16 DE MAIO CELEBROUSE EN VIVIERO, PARA TODOS OSO 16 DE MAIO CELEBROUSE EN VIVIERO, PARA TODOS OSO 16 DE MAIO CELEBROUSE EN VIVIERO, PARA TODOS OSO 16 DE MAIO CELEBROUSE EN VIVIERO, PARA TODOS OSO 16 DE MAIO CELEBROUSE EN VIVIERO, PARA TODOS OS
CENTROS DA MARIÑA, O CORRELINGUAS 2012CENTROS DA MARIÑA, O CORRELINGUAS 2012CENTROS DA MARIÑA, O CORRELINGUAS 2012CENTROS DA MARIÑA, O CORRELINGUAS 2012CENTROS DA MARIÑA, O CORRELINGUAS 2012

MANIFESTO 2012 (4º ESO. CPI de Pontecesures)
Buscamos, buscamos, buscamos cousas que nos traian a felicidade: coches, pi-

sos, prazas de garaxe, negocios... enchen os anuncios por palabras dos xornais.
Pero nós buscamos persoas que estean orgullosas do idioma da súa terra, que non

teñan medo a falalo. Buscamos que as fronteiras de Galiza as poña o galego. Preferi-
mos unha persoa do Bierzo que fale o idioma a unha de aquí que non o fale. Non se é
máis galego por vivir na Coruña se logo se fala o idioma de Castela. Deixade de
presumir de algo que nin vós respectades. Todos vós, os que subides fotos reivindica-
tivas ao tuenti, nin vos decatastes cando pechou Galicia Hoxe. Ser galego non é ler La
Voz de Galicia nin ver a TVG. Ser galego significa que buscaches e atopaches a túa
identidade. Galiza non é representada por unha catedral, unha muralla ou torre. A
Galiza represéntaa un idioma co que escribiron ensaios, poemas, artigos e ata inclu-
so anuncios por palabras. Desexamos abrir un día o xornal e atopar anuncios coma
estes:

SERVIZOS "A mellor vidente de tarot de Galiza.Máis de doce séculos de experien-
cia. Especialista en: fonética, morfoloxía e léxico. Visítanos en R/ Percebe, nº 24"

COMPARTO PISO  "Búscase univeritari@ que se queira aloxar nun piso de galego-
falantes. Aviso: somos de moitas partes de Galiza e falamos diariamente galego".

FINANZAS  "Arréndase idioma. Prezo razoable e negociable, usable en todas as
formas e ámbitos. Con garantía ilimitada. "

A praza Maior de Viveiro
acolleu, o 16 de maio, o
tradicional Correlinguas.
Nesta ocasión, acudiron a
Viveiro alumnos de     to-
dos os centros
educativos das comarcas
da Mariña para celebrar o
Día das Letras Galegas
en defensa do noso
Idioma.

Dende o noso centro
participaron os alumnos
de 1º e 2º de ESO
acompañados polos seus
respectivos titores.
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VIAXE A MADRID, VALENCIA E SALAMANCAVIAXE A MADRID, VALENCIA E SALAMANCAVIAXE A MADRID, VALENCIA E SALAMANCAVIAXE A MADRID, VALENCIA E SALAMANCAVIAXE A MADRID, VALENCIA E SALAMANCA

Os alumnos de 4º de ESO acompañados po-
los profesores Manuel Varela Domínguez e Jai-
me Fernández Villar estiveron de viaxe de estu-
dos na Costa Brava por mor do remate da etapa
educativa, do 21 ata o 26 de maio.

Dende LLoret de Mar visitaron o primeiro día
Port Aventura; o día 23 estiveron en Barcelona,
o barrio Gótico, a Sagrada Familia e o Aquarium

Excursión de 4º de ESO á Costa BravaExcursión de 4º de ESO á Costa BravaExcursión de 4º de ESO á Costa BravaExcursión de 4º de ESO á Costa BravaExcursión de 4º de ESO á Costa Brava

Os alumnos que cursan ciclos formati-
vos da Familia Profesional de Administra-
ción, xunto cos de Bacharelato de Adultos
realizaron unha viaxe pedagóxica ata Va-
lencia do 16 ao 20 de abril.

Durante a mesma visitaron en Madrid o
Palacio Real, Senado  e o Congreso de
Deputados (momento que se correspon-
de coa fotografía); alí foron recibidos polo
deputado  provincial e concelleiro de Vi-
veiro,  Jaime Eduardo de Olano Vela.

e a continuación o Senado.
Xa en Valencia, estiveron no circuito de

Fórmula I, Cidade das Artes e Ciencias e
no Palacio de Benicarló sede de "Les Cor-
ts Valencianes"

Ao regreso, en Salamanca, fixeron a obri-
gada parada para admirar o  Palacio de
Monterrey, a casa das Conchas, a Cate-
dral, a Clerecía e  a Universidade.

O organizador da viaxe foi o Xefe de
Estudos do Réxime de Adultos, Ramón Ca-
joto Sante.

foron os lugares que valoraron como máis interesan-
tes aínda que houbo quen lle gustou máis o Nou
Camp...

Xa o día 24, fixeron unha ruta en barco ata o par-
que natural das Illas Medes; ese mesmo día tamén
estiveron no  Museo Dalí en Figueres.

A valoración da viaxe foi moi positiva, aínda que
"gostarianos estar dous ou tres días máis..."
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Nº 24, publicación: 21-06-02
EDITORIAL:

A mellora continua,
un verdadeiro reto de futuro

SUMARIO:
Un trimestre cheo de actividades,

Subproceso de orientación,
CCP, Castros das terras

de Viveiro, O vello muiñeiro (3ª parte),
Xornadas informativas,

Orzamentos 2002,
 J. Lee Hooker, Aulas mentor,

Alma de samurai,
A formación continua de traballadores

O Provisional

fai 15 anos
Nº 9, publicación: 20-06-97

EDITORIAL:
O novo pavillón polideportivo

SUMARIO:
Inauguración do pavillón polideportivo,

Ánxel Fole, Xubilación de Enrique Pérez,
Conferencia de Xosé de Cora, A Capela

de San Roque, Tremor, Ánxel Fole,
Paradoxo:engranaxes de cremallera,
Top secret, I Xornadas Informativas,

Aprobado o RRI do centro

fai 10 anos

fai 5 anos
Nº 39, publicación: 22-06-2007

EDITORIAL:
O enfoque social do noso traballo

SUMARIO:
Xubilacións, Excursión de 4º de ESO,

O pan de trigo (I), Álbum 75 aniversario,
Citroën 2CV, Foguetes de sete
estalos, Festas de aniversario,

Javier Vargas, Visita a Sotavento
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AGACHADOS (DE ESQUERDA Á DEREITA) ESTÁN:  Alonso, Bao e Pablo Mateo. NA MESMA ORDE,
DE PÉ: Enrique Pérez García, Juan Luis Otero (falecido), Néstor Timiraos e Vidal Santiago

FOTO ÁLBUM: equipo de fútbol de profesores no S. Xoán Bosco de 1983

http://www.iesmariasarmiento.net

 Bruno Prado, Bruno Prado, Bruno Prado, Bruno Prado, Bruno Prado,
outro campiónoutro campiónoutro campiónoutro campiónoutro campión

entre nósentre nósentre nósentre nósentre nós
Pertence á AD "Santa Rita"

de Galdo e cursa 1º de ESO;
Bruno Prado Guerreiro vén de
proclamarse campión galego
infantil de lanzamento de peso
cunha marca de 10,39 metros
no campionato celebrado en
Pontevedra a finais de maio.

Noraboa.
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 Por José María Leal López

souro, etc..  En todas estas zonas
atopáronse abundantes xacementos
arqueolóxicos que nos indican da
importancia  que alcanzaron estes
asentamentos por toda esta zona
dos pobos celtas, romanos e outros
que datan ata do Neolítico.

Existe  a crenza de que o nace-
mento de Viveiro foi a partir da
antiga Flavia Lambris, aínda que
non hai documentos nin probas sufi-
cientes que o confirmen, o que si
está demostrado é que existiu unha
cidade romana, no actual enclave
de Viveiro, da que se atoparon res-
tos de murallas e unha calzada que
atravesaba a vila chegando ata
unha das portas das antigas mura-
llas; crese que puido ser o nace-
mento de Viveiro, aínda que non
está moi clara esta  data que se

Non se sabe exactamente o
século no que foi fundada
esta vila, pero por indicios e

de restos achados,  poderíase calcu-
lar que foi antes do nacemento de
Xesucristo, xa que aquí ficaron
moitos pobos, dende os celtas, vi-
quingos, romanos, árabes,..etc.

Os restos máis antigos que se
conservan, coma a Cova da Docela
e a de San Xoán Vello, deberon de
ser refuxio das primitivas tribos que
estiveron por aquí, e que facían
cultos ós seus deuses, todos anterio-
res ó cristianismo; pasando os anos
a Cova de San Xoán  Vello serviu
posteriormente de templo cristian
coa advocación de San Xoán Bau-
tista, ata que no ano 1738 se trasla-
dou a actual igrexa de Covas, cha-
mándose primeiramente de Cova, e
de aí  saíu o nome desta vila e da
súa praia.

Outras covas que puideron alber-
gar a moradores antigos desta zona,
figura unha na paraxe de Pena Fu-
rada cerca do río do Vilar situada
nunha zona moi quebrada e de difí-
cil acceso. Tamén na parroquia de
Faro, cerca da vella igrexa, hai indi-
cios de ter existido un castro celta,
derivando desta zona o nome de
Brieiro que se podería definir coma
cidade fortificada; hai máis topóni-
mos por toda esta zona que dan fe
de que houbo pobos antigos primiti-
vos que habitaban toda esta zona.
Outros restos que se conservan e
dan fe da existencia destes pobos
son os castros que se atoparon
coma o Chao da Garita, o de San
Pedro de Viveiro,  o de Loureiro de
Chavín, a Croa de Landrove, o Cas-
tro de Magazos, a Furada do Te-

BREVE HISTORIA SOBREBREVE HISTORIA SOBREBREVE HISTORIA SOBREBREVE HISTORIA SOBREBREVE HISTORIA SOBRE
AS ORIXES DE VIVEIROAS ORIXES DE VIVEIROAS ORIXES DE VIVEIROAS ORIXES DE VIVEIROAS ORIXES DE VIVEIRO

- Plano da Real Vila de Viveiro. Século XVIII -
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Porta de Carlos V
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pode remontar á idade  do ferro. Na
memoria colectiva  da xente de
aquí, existe a lenda de que houbo
antigamente outra cidade chamada
Estabañón, que estaba situada na
parroquia de Faro ó rente da praia
de Area, e que foi devorada por
unha impresionante marea que a
enterrou ata facela desaparecer do
ras da terra, e esta lenda viuse re-
forzada pola aparición de restos
arqueolóxicos na citada parroquia
por mor dun temporal que os deixou
ó descuberto na citada praia.

Seguindo coa historia, os vestixios
indícannos que a primeira ponte de
Viveiro foi construída durante a
dominación romana; tan dados a
facer todo este tipo de construcións,
e de aquí saíu o primeiro nome da
vila o chamárselle “Concejo de la
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puente de Vivario”, esta estaba
rodeada por unha muralla que a
protexía dende fóra de tódolos ata-
ques que viñan do exterior, e tamén
servía para o illamento dos veciños
enfermos en tempos da peste, era
parecida á que se conserva na cida-
de de Lugo aínda que máis peque-
na, pero a de aquí non se conservou
polos contínuos embites dos pobos
que  acosaban tanto por terra coma
polo mar, e unha mala entendida
modernidade.Así  foron derruíndo
progresivamente esta muralla da
que, finalmente, só quedaron en pé
as portas de entrada á vila.

Sobor da procedencia do nome de
Viveiro, hai un estudo que afirma
que procede do latín que trouxeron
os romanos para a península Ibéri-
ca, e referíase a Viveiro como Vi-
varium, dende un punto de vista
etimolóxico, xa que Vivarium refií-
rese a un terreo onde se cultivan
árbores e plantas, ou tamén un lugar
onde se manteñen ou se crían den-
tro da auga, peixes, moluscos e
outros animais, e así, co paso do
tempo, este topónimo latino foise
transformando en Vivario, Vivairo,
Vivero e Viveiro. Tamén outros
historiadores consideran que o
nome de Viveiro  non procede do
Latín senón das antigas linguas Cel-
tas, sendo unha composición das
palabras Bi (montaña), y Ber (empi-
nada) teoría que se reforza ó estar
esta vila na faldra do monte San
Roque, e así mesmo nos escritos
antigos escribíase con frecuencia
Bivero ou Vibero.

Esta vila de Viveiro, ao longo da
súa historia, sufriu numerosas inva-
sións, por iso medraron varias cida-
des con diversas culturas, e dende
tempos moi antigos a riqueza desta
zona era a elaboración de lenzos de
liño, os cales lle deron unha grande
fama, por iso nun coñecido texto de

Plinio se fai referencia ao afamado
liño zoélico da seguinte forma:  “ Es
de Gallaecia  y se halla junto al
oceano”, ou sexa, colocaba por
esta zona que algúns historiadores
afirmaron que era a vila de Viveiro
onde se elaboraban e que daquela
tomaba o primitivo nome de Zoela.
Tamén Ptolomeo fixaba  nesta zona
unha vila chamada Olina  moi rica
na fabricación dos lenzos de liño,
aínda que tampouco hai ningunha
certeza sobor disto.

Por iso os historiadores non se
poñen totalmente de acordo dende
cando e como naceu Viveiro exac-
tamente, quizais unha das  versións
máis cribles sexa  a que nos di Vi-
cetto na súa Historia de Galicia ó
afirmar que Viveiro “… tan famo-
sa por sus lienzos de lino, fue la
antigua Ciniana, de la cual tomó
el nombre de Zoela con los pri-
meros pobladores, luego vinieron
otros pueblos como los romanos,
los visigodos, u otros de los cua-
les tomó el nombre actual de Vi-
veiro..”  Hai algún historiador  que
incluso sitúa a Viveiro coma unha
vila  situada ó rente do mar chama-
da Careca onde naceu o emperador
romano Teodosio, do cal se atopou
unha moeda nos restos de Estaba-
ñón descubertos na  praia de Area,
pero todo isto non está moi claro
aínda. O que pode ser por lóxica
una versión aceptada e crible é que
Viveiro foi fundada polos celtas e
os gregos, pobos navegantes que no
seu percorrido polos mares fixeron
moitos asentamentos e crearon moi-
tas Vilas á beira do mar.

Como antes diciamos Viveiro
sufriu moitas invasións e foi destruí-
da  e reconstruída varias veces,
unha delas foi a que fixeron os ára-
bes que arrasaron con todo, pero
axiña foi reconquistada e recons-
truída. Aínda que nos séculos IX e

X os viquingos invadiron a vila, sa-
botáronna e deixárona en ruínas.
Pero nos séculos XII e XIII é cando
se configura e asenta definitivamen-
te a vila de Viveiro, o desenvolve-
mento económico experimentado
nesta época prolongouse ó longo dos
séculos XIV e XV. No século XIV
otorgóuselle o Señorío do Burgo de
Viveiro ó bispo de Mondoñedo don
Nuño Alfonso, o cal foi rexeitado
polos poboadores da vila, comezan-
do unha dura pugna entre eles, que
durou dous anos, ata que no 1342
Alfonso XI de Castela lle concedeu
á vila a condición de Realengo con-
servando só o bispado o cobro dun
tributo anual pola carga e descarga
de mercadorías no porto de Viveiro.

Logo, xa pasada a segunda meta-
de do século XV, Viveiro foi esce-
nario dunha guerra civil entre a no-
bleza e os vasalos, coñecida coma
Guerra Irmandiña onde destacou
Pedro Pardo de Cela, alcalde da vila
que aínda nun principio apoiou a
raíña Isabel a Católica, polo cal foi
recompensado; pero aló polo ano
1476 encabezou unha revolta contra
a realeza , feito polo cal foi destituí-
do como alcalde por parte dos Reis
Católicos e logo foi expulsado de
Viveiro, escapando de aquí ata que
foi capturado no castelo da Frouxei-
ra onde foi executado.

A historia da vila de Viveiro é moi
ampla e rica en toda sorte de  suce-
sos que por aquí aconteceron, neste
breve artigo soamente me limitei a
escribir algo do nacemento desta
vila, máis adiante  noutros artigos
seguirei contando máis cousas pero
o obxectivo é que a xente nova se
interese polo noso pasado, á vez, tan
rico e apaixoante.

                        Viveiro,  xuño  2012
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"O ProgresoO ProgresoO ProgresoO ProgresoO Progreso" interesado polo noso labor

O xornal O Progreso, na súa edición de A Mariña, recolleu o pasado 23
de abril unha ampla reportaxe sobre o noso xornal escolar.

Dende a redacción ata a distribución tratáronse coa redactora Marita
Negrelos os pormenores da elaboración do Provisional.

Tamén fixeron mención a que, por segundo ano consecutivo, logramos
quedar finalistas nos premios Lobos da "Asociación de Prensa Juvenil". Na
foto vemos a un grupo de alumnos de 1º de ESO coordinado polo profesor

José María Leal López no traballo de redacción do Provisional nº 52.

Excursión de 2º de ESOExcursión de 2º de ESOExcursión de 2º de ESOExcursión de 2º de ESOExcursión de 2º de ESO
a Cabárcenoa Cabárcenoa Cabárcenoa Cabárcenoa Cabárceno

Na semana das Letras Galegas, José Luis Campo Ansede e
Francisco Basanta Barro viaxaron cos alumnos de 2º de ESO
ata Cantabria para visitar o parque de Cabárceno, Santillana

do Mar e a réplica das covas de Altamira.

DATAS DE MATRÍCULA
 XUÑO de 2012

(horario de 10 a 13 horas)

1º ESO
·25 de xuño, Celeiro e Viveiro
·26 de xuño, Vicedo e Galdo

2º ESO
·27 de xuño

3º ESO
·28 de xuño

4º ESO
·29 de xuño

1º Bacharalato
·2 e 3 de xullo

2º Bacharalato
·4 e 5 de xullo

¡imprescindible!
 SOLICITUDE DE

ADMISIÓN PARA CICLOS
(ordinario e adultos)

do 18 de xuño ao 2 de xullo

MATRÍCULA PARA
 CICLOS

do 16 ao 20 de xullo

ESA e Bacharelato  ADULTOS
do 9 ao 13 de xullo

REVISIÓN

OCULAR
En colaboración coa Óptica Ro-

sario de Cantarrana fíxose, nas
dependencias do propio centro,
unha revisión da vista aos alum-
nos da ESO.

En total detectáronse un 5% de
casos nos que se lles aconsellou a
consulta a un oftalmólogo por pre-
sentar deficiencias significativas na
visión.

Os pais acolleron moi favorable-
mente esta acción que ten o seu
precedente fai xa dez anos.



O Provisional22 xuño 2012

Ventá aberta aos librosVentá aberta aos librosVentá aberta aos librosVentá aberta aos librosVentá aberta aos libros
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LEOPARDO SON

Pilar Pallarés, unha das grandes voces da poe-
sía galega contemporánea, vén de publicar Leo-
pardo son, un pequeño poemario onde se ana-
liza a vida, con todos os seus interrogantes e
conflitos; unha vida-selva na que en ocasións
hai que ser un leopardo para cazar o mellor dela.

Tal vez non che perdoe, dime o anxo,
seres unha vez deusa, cando amabas,
teres calcado o chan da eternidade.

SÁLPOCK

Sálpock. O val dos cegos, de Álvaro López e Luís
Sendón, foi a obra finalista do Premio Castelao de
Banda Deseñada do ano pasado; aos que sodes
amantes das aventuras épicas e da ciencia ficción
coido que vos vai prestar este relato cheo de acción
que transcorre en Zakfart, un mundo futurista que
camiña cara á súa destrución.

MORGANA EN ESMELLE

Cunqueiro trouxo o mago Merlín á casa de Miran-
da na fraga de Esmelle. Alí recibía os visitantes que
acudían a el na procura de consello ou para que lles
solucionara os seus problemas cos seus poderes.
Mais esta vez non vai ser fácil, pois quen chega
para esixir respostas é Morgana, a medio irmá e
amante do rei Artur. Begoña Caamaño reescribe o
mundo artúrico desde unha perspectiva feminina.

FARENHEIT 451
O día 6 de xuño chegounos a nova do pasamento

de Ray Bradbury, un dos grandes da novela de cien-
cia ficción do século XX. Entre as súas obras, so-
brancea Farenheit 451, unha “distopía” (ou sexa
unha antiutopía) onde agoira un futuro que quiza-
bes xa esteamos vivindo. A mellor homenaxe que
se lle pode tributar é a lectura desta obra que, coma
a pasaxe que segue, non nos vai deixar indiferen-
tes: “Á xente dálle concursos que poidan gañar lem-
brando letras de cancións, nomes de capitais ou a
cantidade de millo que medrou en Iowa o ano ante-
rior. Éncheos de datos incombustibles, déixaos far-
tos de estatísticas, pero contentos de posuír tanta
información. Así crerán que pensan, sentirán que
avanzan sen moverse e serán felices, porque os
datos que lles dás non cambian. Nada de materias
confusas que obriguen a relacionar coñecementos,
como a filosofía ou a socioloxía, iso non fai máis
que baixar a autoestima.”
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LEAD BELLY   (1889 - 1949)

Aínda que os historiadores non
parecen poñerse de acordo, Hudson
"Huddie" Leadbetter naceu preto de
Mooringsport (Louisiana), probable-
mente en xaneiro de 1889. Era fillo de
antigos escravos e sábese que ao
redor de 1915 acompañou como guía o
primeiro gran bluesman da historia,
Blind Lemon Jefferson. O seu primeiro
instrumento foi un acordeón, regalo do
seu tío, de quen se di que tamén lle
ensinou a tocar a guitarra.

Iniciou a súa carreira musical facen-
do grandes viaxes dende Texas ata
New York. Acostumaba acompañar o
seu canto cunha guitarra de doce cor-
das, utilizando a resonancia do instru-

O Rei da guitarra das doce cordas é un dos artistas negros máis lexendarios do século XX. Debido ao seu estilo, así
como á variedade do seu repertorio, Lead Belly (como prefería que o chamasen) era un auténtico songster e non

pode ser catalogado unicamente como bluesman. Sesenta anos despois da súa desaparición, a súa presenza aínda
continúa inspirando a xeracións de todo tipo de músicos en todo o mundo, como William Styron, Ben Harper, Neil

Young, Keb Mo, Dionne Farris, Nirvana de Kurt Cobain, Led Zeppelin ou Eric Clapton.

mento para lucirse á hora de tocar
bases rítmicas de acordes e frases de
baixo. Ocasionalmente tamén tocaba o
piano e o acordeón, e as súas can-
cións tiñan frecuentes pasaxes faladas
a xeito de explicación ou desenvolve-
mento do tema.

Provisto dun físico impoñente, era
un mozo forte e descarado, que estaba
afeito a facer o que lle daba a gana.
Non tardou demasiado tempo en ter
problemas coa lei. En 1918 ingresou na
penitenciaría de Texas, condenado a
cadea perpetua por asasinato. Conta a
lenda que, en 1925, quedou sorpren-
dentemente en liberdade tras impresio-
nar ao gobernador cunha canción na
que suplicaba perdón. A realidade
parece indicar que a súa posta en liber-
dade debeuse máis ben ao seu bo

comportamento. Unha vez libre, regre-
sou á súa casa en Louisiana, aínda que
por pouco tempo.

En 1930 volvería estar no cárcere.
Esta vez viuse enleado nunha nova
pelexa de faldras, sendo acusado de
intento de asasinato e condenado a 30
anos de prisión. O seu destino esta
vez foi a dura penitenciaría de Angola,
en Louisiana. Cumprindo condena, o
seu talento musical saíu á luz, distraen-
do coas súas historias e interpreta-
cións a prisioneiros e gardiáns. O
blues representaba unha pequena
parte do seu repertorio. Coñecía miles
de cancións de todo tipo e tocaba
dende espirituais, baladas folk, cantos
de vaqueiros e versións de cancións
populares, ata composicións propias.

 "LEAD BELLY"
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Moitas das súas cancións manti-
véronse como estándares ao longo
dos anos. Entre os seus temas máis
coñecidos están "Goodnight Irene",
"The Midnight Special", "Rock
Island Line", "Cotton Fields", "The
Grey Goose", "Pick Bale Of Cotton",
"Mr. Tom Hughes´s Town", "The
Burgeois Blues", "Good Mornin
Blues" ou “In The Pines” que foi
popularizada por Nirvana en 1993,
cando Kurt Cobain a interpretou
para pechar o concerto acústico
gravado polo programa da televi-
sión americana MTV unplugged,
baixo o título de "Where Did You
Sleep Last Night?".

En 1949, despois da Segunda
Guerra Mundial, fixo unha xira por
Francia abrindo as portas a Europa
para outros músicos, como Big Bill
Broonzy. Lamentablemente non
puido continuar xa que caeu enfer-
mo, diagnosticándoselle esclerose
lateral amiotrófica. Viuse entón
obrigado a abandonar o Vello Conti-
nente e regresar ao seu país.

Un ano despois da súa morte, o 6
de decembro de 1949, a súa compo-
sición "Goodnight Irene", interpre-
tada polos Weavers, acadaría o
número un na lista Billboard. Máis

tarde foi o britá-
nico Lonnie
Donegan con
"Rock Island
Line". Pouco
despois os
Beach Boys
con "Cotton-
fields", e así
nunha intermi-
nable lista que
continuou ata
nosos días.
Ironías do des-
tino, Leadbelly
teríase converti-
do en millona-
rio, pero a reali-
dade foi moi
distinta, viviu
toda a súa vida
ó carón da
miseria.

En 1933 a súa sorte cambiou cando
os folcloristas John e Alan Lomax
visitaron a prisión de Angola, coa
intención de gravar música para a
Biblioteca do Congreso. Cando se
atoparon con Leadbetter, quedaron
totalmente fascinados. O seu efecto
neles foi tal que, tras moitas xestións,
conseguiron a súa liberdade condi-
cional, co compromiso de garantir a
súa boa conduta.

Para comezar a súa rehabilitación,
contratárono como chofer e axudante
de John Lomax. Deste xeito, levábao
en coche a outras prisións do Sur na
procura de cancións tradicionais, e
daba concertos nos campus das
universidades nas que Lomax lle
conseguía actuacións.

En 1935 casou e trasladouse a
NewYork onde seguiu dando concer-
tos, facendo aparicións na radio ou
participando en causas políticas ou
laborais. Co seu amplo repertorio,
converteuse no músico de referencia
na nova corrente de folk urbano que
comezaba a dominar na cidade. Foi o
primeiro artista de folk-blues que fixo
concertos desta música para un pú-
blico branco fóra do Sur do país.

Os seus rexistros sonoros comeza-
ron loxicamente para
a Biblioteca do Con-
greso, aínda que
posteriormente
tamén gravaría para
RCA Bluebird, Co-
lumbia e Capitol,
pero ningún dos
seus discos de 78
rpm conseguiron o
éxito comercial
agardado.

Nos anos corenta
realizou as súas
mellores gravacións
para Moses Asch,
un enxeñeiro radio-
fónico que montara
un pequeno selo
discográfico, Asch
Records. Lead Belly
non estaba nada
satisfeito co trato
recibido pola familia
Lomax, e non des-
aproveitou esta nova oportunidade.

- King Of Twelve-String Guitar
- Midnight Special: The Library of
  Congress Recordings
- Where Did You Sleep Last Night
  (Legacy Vol. 1)
- Bourgeois Blues (Legacy Vol. 2)
- Shout On (Legacy Vol. 3)
- Important Recordings 1934-1949
- Live: New York 1947 & Austin
  Texas 1949

acarondoblues.blogspot.com
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Ademais, impártense no
Réxime de Ensinanzas de Adultos:

• EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESA)
• BACHARELATOS
• CICLO MEDIO DE

XESTIÓN ADMINISTRATIVA

 Todos nosoutros sabemos algo. Todos nosoutros
ignoramos algo. Por iso, aprendemos sempre.

(Paulo Freire)
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ALUMNOS QUE PRESENTEN PROBLEMAS ESPECÍFICOS
DE APRENDIZAXE E RISCO DE ABANDONO ESCOLAR

SEN NINGUNHA TITULACIÓN ACADÉMICA,
RESPECTANDO O MARCO ESCOLAR
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