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Ourense, 1941 - Nigrán, 2002
Escritor, crítico literario e político,
director da editorial Galaxia e da

revista Grial.
Cultivou sobre todo a narrativa e,

neste ano 2017, adícaselle
o 17 de maio.

A Fundación Alcoa achegou algo
máis de 27.000 euros ao noso ins-
tituto para a adquisición de diverso
equipamento material de última
xeración para empregar no ciclo for-
mativo de grao medio de Soldadu-
ra e Caldeirería.

Deste xeito, os alumnos que cur-
san o devandito ciclo poderán in-
corporar ao seu currículum diferen-
tes  e modernas tecnoloxías, moi de-

mandadas actualmente polas empre-
sas do sector, o que contribuirá
significativamente a unha mellor
formación e cualificación.

Como é sabido, o noso centro é o
único da provincia de Lugo que im-
parte o ciclo formativo de grao
medio de Soldadura, polo que re-
sulta moi demandado e se cubren
as vinte e dúas  prazas que se
ofertan cada ano académico.
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Carlos Casares
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A Directora: Helena Pérez Inés

Ao remate do 2º trimestre

Mediado o curso escolar, despois das dificultades ini-
ciais de posta en marcha, novas preocupacións nos vé-
ñen á mente de cara ao 2017-18 que, a efectos burocrá-
ticos, xa ten comezado coa reserva de praza dalgúns dos
niveis de ensino que ofertamos.

-A primeira é a obra de ampliación que, como xa sa-
ben todos os nosos lectores, xa tiña que estar rematada
en setembro; agora, despois das dificultades atribuibles
á situación administrativa da primeira empresa adxudi-
cataria,  contamos co compromiso da Consellería de Edu-
cación de que estará rematada para setembro.

-Noutro ámbito, continuamos dando pasos cara ao
obxectivo expresado no Plan de Dirección de potenciar
os idiomas estranxeiros; neste sentido, a viaxe a París
que fixemos  hai un mes e a programada para ir a Lon-
dres no seguinte trimestre, supoñen un pasiño adiante
nesa dirección.

-Tamén levamos a cabo a auditoría interna do plan de
xestión da calidade que ten como referente a norma ISO
9001/2008, e a externa; nesta última participou unha
auditora de AENOR e, de todo o revisado, supón que
teremos que facer axustes nalgúns procesos ao tempo que
nos satisfai a súa superación.

-Finalmente, preocúpame todo o que ten que ver coa
convivencia escolar. Neste sentido, en colaboración co
Departamento de Orientación e  co responsable do Plan
de Convivencia, José Luis Varela Piñeiro, estamos pre-
parandonos para afrontar máis activamente esta acción;
cremos que un dos aspectos fundamentais debe ter que
ver coa mediación entre iguais. É probable que, para o
próximo curso, esteamos en situación de poñer en mar-
cha aspectos  máis concretos tendentes á mellora da con-
vivencia e o desenvolvemento de plans de mediación.

Con todo, continuamos co traballo diario que substen-
ta un centro tan complexo como é o noso.

As preceptivas auditorías anuais que nos permiten
seguir mantendo a certificación de calidade ISO9000/
2008 acadada fai xa 13 anos, celebráronse o 22 de
febreiro para o caso da interna, e o 8 e 9  de marzo a
externa.

A interna estivo coordinada pola directora, Helena
Pérez Inés, e polo responsable de calidade, Javier Lebón
Díaz; mentres a de seguemento, contou coa participación
da auditora da empresa certificadora AENOR, Noelia
Cea Guitian, destacando a mellora das infraestruturas e
equipamentos do centro, principalmente no taller do
ciclo de Soldadura e Caldeirería.

AUDITORÍAS INTERNA E
EXTERNA



O Provisional Páxina 37 de abril de 2017

SAN XOÁN BOSCO 2017

Para conmemorar a festividade de San Xoán Bosco, o 31 de xaneiro reuníronse os xubilados do
IES María Sarmiento no tradicional xantar de confraternidade

Nesta ocasión, -comezando pola
esquerda, de pé, están

José Díaz Trasancos, José Mª
Leal López, Enrique Pérez

García, Dolores Núñez Estévez,
Emilio Casariego Carballés,

Pablo Mateo Chao, Xosé Manuel
Cociña Regal, Euloxio Xesús

Rubert Méndez, Asunción Juíz
Vázquez, Francisco Rivera

Álvarez, Maricarmen Vázquez
Vale e Xosé Luís Campo Ansede.

Sentados, na mesma orde,
Fidel Esqueira Huerta,

Ramón José Isaach Martínez,
Víctor Otero Formigo e
Manuel Álvarez Otero.

XORNADA DE
TECNOLOXÍA

O 16 de xaneiro celebrouse, no
Auditorio do Concello de Burela,
unha xornada adicada ás novas
tecnoloxías emerxentes como a
robótica, os drons e a impresión en
3D. Máis de 500 alumnos de varios
institutos mariñaos tiveron a
oportunidade de asistir a charlas e
demostracións prácticas de exper-
tos da Universidade da Coruña, de
Aerolugo e outras empresas do
sector.

Do noso centro asistiron os alum-
nos de 4º de ESO e Bacharelato que
teñen a materia de Tecnoloxía nos
seus currículos. Con eles foron os
profesores do Departamento, Mª
José Riveira Villar, Pedro Rafael Ri-
vera e José Luis Varela.

EXPOSICIÓN DE
MODELOS

MOLECULARES

 Os alumnos de 4º de
ESO que cursan a mate-

ria de Bioloxía, coordi-
nados polo seu profesor

Celso Pérez Guerreiro,
expuxeron no recibidor

do centro diferentes
modelos moleculares

elaborados por eles
mesmos con materiais

reciclados.
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ENTREVISTA:

Cóntenos, como foi a decisión de
retomar os estudos?

Na época en que eu estudei BUP
só continuabamos  ao ciclo medio da
Educación  poucos alumnos, sobre
todo se eras unha muller.

No meu caso, en contra da opi-
nión de meus pais (consello que
agora sei apreciar), decidín poñer-
me a traballar, sen máis, e comecei
como dependenta no sector do co-
mercio, aínda que a miña  longa
vida laboral transcurreo por diferen-
tes empregos.

Agora que estou nunha nova eta-
pa vital, xa teño os fillos criados,
tampouco teño ningún familiar ao
meu cargo, e dispoño de máis tem-
po libre non o dubidei, e aquí es-
tou.... ¡moi contenta!.

Polo tanto a súa motivación é per-
soal, non é que lle faga falla o títu-
lo para nada en particular?

Ao seus cincuenta e tres
anos decide retomar os es-
tudos que, noutrora, aban-
donara en 3º de BUP.
Está matriculada en 1º de
Bacharelato de Humanida-
des no Réxime de Edultos;
a súa constancia e motiva-
ción fan que sexa todo un
exemplo para os máis mo-
zos aos que anima a esfor-
zarse  para lograr as
metas propostas.

Catalina Rivera López

Certamente, non me move ningún
afán de obter unha titulación para
acceder ou promocionar nun traba-
llo; é simplemente algo intrínsico,
atópome mellor, máis realizada; é
algo que, agora que a educación se
estendeu ao largo de toda a vida,
calquera pode facer a calquera ida-
de; por sorte, contamos en Viveiro
con moita e variada oferta: ESA,
bacharelatos, ciclos formativos, en-
sinanzas musicais, escola de  idio-
mas... todo un mundo que se abre
ante  nós  que debemos aproveitar,
calquera idade é boa para seguir
aprendendo.

Iso é o que penso eu...

 Como é a relación cos compañei-
ros e tamén cos profesores, a maio-
ría son máis novos que Vde.?

É unha relación cómoda, estupen-
da. Tratámonos como iguais, como
persoas que é o que somos.

Si que é certo que eu podería ser
a nai de moitos deles, pero iso non
supón ningún atranco. Mesmo o meu
titor ou a profesora de Galego, é moi-
to máis nova ca min, e a relación é
moi boa; por certo, a miña filla ta-
mén é alumna de 2º de Bacharelato
de adultos no IES María Sarmiento.

Que lles diría aos alumnos máis
mozos respecto ao aproveitamento
de oportunidades?

Pois que a min pesoume moito non
seguir estudando cando era moza.
Non fixen caso aos consellos dos
meus pais e debín facelo.

Agora a vida dáme unha nova
oportunidade e, dende a madurez,
son consciente de que é bo para min.

Aos mozos diríalles que, iso, aten-
dan ao consello dos seus familiares
que sempre son para ben, que estu-
den e se labren un porvir porque aín-
da que estamos nuns momentos un
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ENTREVISTADOS
 ANTERIORMENTE:
Ramón Martínez Pego

Helena Pérez Inés
David e Valeria Fernández

Atilio Díaz Luaces
Alicia Figueiras Icasuriaga

Narciso Pillo Guerreiro
Uxío Rodríguez García

Patricia  Amigo Caruncho
Óscar Rolle Calvo

Javier Mariño Chao
Adrián Ben Montenegro
Juan A. Menéndez Rocha
Eric Rodríguez Wolpers
Manuel Mira Martínez

Manuel Fernández López
Gonzalo Dablanca Blanco

Rebeca Bermudez Ramudo
Ángel Rodríguez Vázquez

Patricia Mariño Bouza
José Rodríguez Costa

Pedro Álvarez Expósito
Dolores Núñez Estévez
Francisco Basanta Barro

Euloxio Xesús Rubert Méndez

pouco complicados, a cultura é algo
que ninguén che pode sacar.

Os seus profesores valoran moi
positivamente o seu esforzo e apro-
veitamento, continuará estudando
ao rematar o Bacharelato.

Non o descarto,  pero antes hai que
rematar isto; en Viveiro contamos
cunha aula da UNED e agora, me-
diante as novas tecnoloxías, pode-
mos seguir cursos virtuais e partici-
par en plataformas formativas que
satisfacen a maioría de intereses.

Veremos a ver!

Moitas grazas.

         -REDACCIÓN-

Durante os días 16 de febreiro
e 9 de marzo o alumnado do
centro, principalmente os que
cursan bacharelatos e ciclos
formativos de grao medio e su-
perior, secundaron masivamen-
te a folga convocada en contra
de determinados aspectos da
LOMCE.

A porcentaxe de participa-
ción, excluíndo aos alumnos de
1º e 2º de ESO, nos que a inci-
dencia foi moi escasa,  foi do
92,24% e 90,2% segundo os días.

FOLGA DE
ALUMNOS

O 21 de decembro, ao remate do primeiro trimestre, celebrouse o
tradicional partido de futbito entre os equipos do IES "María Sarmien-
to" e do "Vilar Ponte".

Un emocionante encontro no que, dende o primeiro minuto,
comezaron os goles, sempre mandando no marcador o "Vilar Ponte";
nuns estupendos últimos dez minutos os mozos do "María Sarmiento2
lograron o empate a 7 goles, pero na tanda de penaltís venceu final-
mente o Vilar Ponte nun encontro que, como describimos, puido gañar
calquera equipo.

En hora boa aos dous equipos!.

FÚTBOL SALA
DESAFÍO

MARÍA SARMIENTO - VILAR PONTE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Debido aos problemas polos que
está pasando a empresa adxudi-
cataria da obra de ampliación, é
previsible que os retrasos acumu-
lados cheguen máis aló do fin de
curso.

A Directora, Helena Pérez Inés,
informou ao Claustro de profeso-
res de que xa se están estudando
xa novas medidas organizativas de
cara ao novo curso 2017/18
prevendo que cheguemos a
setembro con esa incertidumbre.

NOVOS RETRASOS
NA OBRA DE
AMPLIACIÓN
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Días non lectivos aprobados
polo Consello Escolar para

este curso

15 e 16 de maio

MIÑA AMIGA INVISIBLE

Estou contenta coa persoa que me tocou
no amig@ invisible aínda que non sei moito
dela. A todo isto é unha nena. Ten lentes, o
pelo louro, de bote, e non é moi alta. É o
primeiro ano que me toca con ela na clase e
que a empecei a coñecer mellor. Sendo sin-
cera, non lle gusta moito estudar aínda que
na pintura é diferente xa que pinta e pásao
moi ben. Comigo, polo menos, é moi xene-
rosa porque todo o que ten compárteo e non
ten problema en prestarme algo que me faga
falta e que ela teña. Unha das cousas que
máis me impactan é que se pasa o día cun
sorriso na cara, salvo cando está encabuxa-
da, que lle sae o carácter. Igual que é moi
fácil facela sorrir, tamén o é que ela cho faga
a ti, pola súa forma de empatizar cos demais
e por saber sacar a parte boa ás cousas. Non
me gusta facer a pelota nin que ma fagan
pero é moi boa compañeira. A persoa é?

- Sara Vaz Varela, 2º ESOA-
Clube de lectura amig@invisible

PROXECTOS ACEPTADOS

Dentro do programa Lanzadeiras, miniempresas Lugo, que promove a Con-
sellería de Educación co patrocinio da Fundación Alcoa e a colaboración do
xornal O Progreso, foron admitidos a concurso catro proxectos de emprende-
mento elaborados polos alumnos dos ciclos de Administración coordinados
pola súa profesora Yolanda Fernández López.

Os traballos van, dende a creación dunha empresa de organización de
eventos, decoración, reutilización tecnolóxica ata un parque de actividades
complementarias nun contorno rural; ademáis presentouse, fóra de concur-
so, outro proxecto relativo a un servizo de perruquería a domicilio.

No Progreso do 27 de xaneiro opinaban algunhas alumnas sobre a van-
taxe de coñecer dun xeito práctico os pasos a seguir para levar a cabo a
posta en marcha dunha iniciativa emprendedora.

"II FEIRA DO EMPRENDEMENTO"
Cada grupo participante no pro-

grama de emprendemento, na ma-
teria de Simulación Empresarial pre-
parou expositor para presentar a
súa idea no transcurso da segunda
Feira do Emprendemento, que orga-
nizou Yolanda Fernández o 22 de
febreiro no salón de actos. Os alum-
nos implicados explicaron as súas
iniciativas ao resto do alumnado de
FP básica e de ciclos formativos; isto

Teléfono contra o acoso escolar

900 018 018
- Atendido durante as 24 horas do día, os
365 días do ano.
- Unha ferramenta indispensable na loita
contra o acoso escolar.
- A chamada será gratuíta, e non non deixa-
rá pegada.
- Ademais, ponse á disposición dos usua-
rios con discapacidae auditiva ou da fala un
servizo de mensaxería de texto, así como a
atención dun axente en linguaxe de signos
por video-chat ou video-chamada.

supón unha práctica adicional de
cara á exhibición final dos proxec-
tos que, como dixemos anteriormen-
te, participan no programa Lanza-
deiras no mes de xuño Lugo. Ade-
mais, haberá traballo intyercentros
coma o que as promotoras de Mar-
nupi e Albergardilla contactarán cos
alumnos do IES San Rosendo de
Mondoñedo para que a súa firma
de arte floral sexa provedora súa.
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* FOTO ÁLBUM *
INAUGURACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE CARROZARÍA (18 de decembro de 1998)

De esquerda a dereita están: Ramón Cajoto Sante (Xefe de Estudos de Nocturno), Juan José Pardo Gato (Xefe de
Departamento), Antonio González da Torre, José López Peña e Armando Chao Batán (conserxes); a continuación vemos
a Victor Otero Formigo e Ramón Sánchez (profesores), Mariluz Fernández Díaz (Vicedirectora), Manuel Rey Fernández

(profesor), Luscinda López Álvarez (Secretaria), Manolo (APA) e Segundo Rey López (profesor)

VOLUNTARIADO
NA BIBLIOTECA

Un ano máis, adherimos ao programa de
Bibliotecas Escolares Solidarias nos termos
expresados na Resolución de 7 de novem-
bro de 2016, da Dirección Xeral de Centros
e Recursos Humanos.

 Entre  as  iniciativas contempladas, na
devandita  resolución  recóllense  as  instru-
cións  para  a participación no denominado
“Voluntariado na biblioteca escolar”, desti-
nado a alumnado de ensino secundario, ba-
charelato, formación profesional ou ensinan-
zas de réxime especial que colabora de for-
ma asidua na biblioteca. Este alumnado, unha
vez rematado o curso 2016-17,  e  sempre
que  se  teñan  realizado  un  mínimo  de  15
horas  de  traballo  voluntario  na biblioteca
do  centro,  recibirá  un  diploma  acreditati-
vo emitido  pola  Dirección  Xeral  de Xu-
ventude, Participación e Voluntariado.
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O noso centro colaborou co IES da Pobra do
Caramiñal na súa acción normalizadora.

Esta actividade consiste en homenaxear a Agustín
Fernández Paz, padriño desta iniciativa no seu comezo,
lendo e recomendando as súas obras literarias.

O noso centro escolleu dúas:

• Non hai noite tan longa comentada
polo alumnado de 1º Bacharelato de adultos.

• A neve interminable recomendada pola
profesora Sabela Barcón e a súa filla Rosalía
Fernández, alumna de 2º de ESO.

Catalina Rivera López, alumna de adultos destacou
da primeira obra proposta o retrato da realidade e das
inxustizas durante a época da ditadura "moitas veces a
emigración foi por motivos políticos por certas ideas
que tiñan",  a figura de Rosa Parks, "estaban fartos de
ceder"; e tamén nos dí: "síntome moi identificada co
personaxe de Milena", "se olvidamos o pasado
olvidámolo todo".

Sobre a mesma obra, Pedro Chao Ramos, tamén
alumno de  adultos, recomenda a súa lectura no vídeo
enviado ao IES da Pobra, argumentando que a idade
do protagonista puido ter moito que ver co acontecido
"eu identifícome con el porque á idade que marchou e,
máis ou menos a idade que teño eu, el tiña dezasete e
eu dezoito; marchou porque non entendía ben as
cousas... Eu ás veces tamén me costa entender certas
cousas, co tempo tamén me dou conta, por eso
identifiqueime bastante e gustoume moito o libro".

Respecto ao segundo título, Sabela dí "teño a
impresión de que o autor está volvendo aos seus
clásicos de sempre" e que a súa estética "sinala a
parálise mental, social e cultural que vivimos".

Rosalía afirma que "foime moi fácil de ler; ademais
miña nai fixo mapas mentais e debuxou sobre o propio
libro, coma se fose un cómic";  tamén, "gustoume moito
porque, tanto este título coma Cartas de Inverno, son
cortos de terror".

21 días co galego

PARA VER OS VÍDEOS:
http://diascogalego.blogspot.com.es/2017/02/lendo-non-hai-noite-tan-longa-2011.html?m=1
http://youtu.be/DRdc1aXhTN4

 ¡Calade!
Hai nas ribeiras verdes, hai nas risoñas praias
e nos penedos ásperos do noso inmenso mar,
fadas de estraño nome, de encantos con sabidos,
que só con nós comparten seu prácido folgar.

Hai antre a sombra amante das nosas carballeiras,
e das curtiñas frescas no vívido esprendor,
e no romor das fontes, espritos cariñosos
que só ós que aquí naceron lles dan falas de amor.

I hai nas montañas nosas e nestes nosos ceos,
en canto aquí ten vida, en canto aquí ten ser,
cores de brilo soave, de trasparencia húmida,
de vaguedade incerta, que a nós só dá pracer.

Vós, pois, os que naceches na orela doutros mares,
que vos quentás á llama de vivos lumiares,
que só vivir vos compre baixo un ardente sol,
calá, se n'entendedes encantos destos lares,
cal, n'entendendo os vosos, tamén calamos nós.

24 de febreiro
D Í A  D E  R O S A L Í A
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Visita á casa de Fondón

O pasado sábado, 18 de febreiro
de 2017, visitamos a casa indiana
de Magazos (o chalé de Pernas)
onde Agustín Fernández Paz situou
os feitos de Cartas de inverno.
Despois de ler esta novela e facer
varias reunións para comentala, o

Centro de
Transfusión
de Galicia

Na última estancia do equipo
de extracción de sangue no
IES "María Sarmiento", o 25

de outubro de 2016,
realizáronse 20 doazóns, 8

delas foron de persoas que o
fixeron por primeira vez.
Sentímonos orgullosos de
colaborar co Centro de

Transfusión dende o ano
1994, acadando dende aquela

1.081 doazóns

 MÁIS INFORMACIÓN EN:
doadoressangue.ctg@sergas.es

DOA SANGUE
 900 100 828

coordinador do clube, Fran Basanta
Barro, organizou unha actividade
que non nos deixou indiferentes.
Durante dúas horas coñecemos a
casa colonial dos anos vinte que se
atopa a entrada de Viveiro se nos
acercamos á vila dende Lugo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O pasado 16 de marzo, aos 55 anos
de idade, faleceu o ex-profesor  Xan
Carlos González Basanta.

Durante os cursos 1999/2000  e
2000/01 estivo destionado no IES
María Sarmiento impartindo a mate-
ria de Filosofía.  Foi unha persoa con
gran compromiso social e cultural par-
ticipando activamente na vida política
do concello de Foz.

As nosas condolencias á súa fami-
lias e amigos.

FALECEMENTO

O pasado 9 de febreiro, os pais
dos alumnos do Colexio adscrito do
Vicedo decidiron, maioritariamen-
te, solicitar a implantación da
xornada continuada  para o vindeiro
curso escolar 2017-2018.

XORNADA
CONTINUA

8
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fai 10 anos

fai 15 anos

fai 20 anos

fai 5 anos

Nº 8, publicación: 21-03-97
SUMARIO:

 Máis retrasos non, por favor
Solicitada unha nova ampliación, O convento de
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O EDUCADOR SOCIAL NO ÁMBITO DA EDUCACIÓN FORMAL
ESTRATEXIAS DE ACTUACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS (IV)

    INTRODUCIÓN:
Rematamos a publicación deste

traballo co capítulo IV, lembrando
que, anteriormente, temos trata-
do no capítulo I, publicado no nº
62, o 18 de marzo de 2016, a
Introdución e fundamentación do
traballo; no capítulo II, publicado
no nº 63, o 22 de xuño de 2016, os
antecedentes das funcións do Edu-
cador Social no ámbito da
Educación Formal, a
análise do PEC, PXA,
e Plan

de Orientación, e as propostas de
competencias; xa no capítulo III,
publicado no Nadal pode verse o
análise do RRI, Plan de Conviven-
cia, Actividades Extraescolares e
Complentarias, Servizos, Forma-
ción Interna e Asignación de Recur-
sos,  xunto coas funcións concretas
que o Educador Social pode exercer
nestes ámbitos. Por último, abor-
daremos a análise do Proceso de
Auditoría, Análise de datos xunto
coas propostas de competencias ,
a Bibliografía e referencias xunto
coas conclusións.

* * *
ACTIVIDADES

 Coa análise de diferentes docu-
mentos significativos do funciona-
mento do centro seguimos descri-
bindo a fase de observación de fe-
nómenos e contextos dentro dun-

(104)  Ao que se acolleu, voluntariamente, o centro formando parte dunha rede centros en Galicia (G1).
(105) Interna, AUTOAVALIACIÓN de carácter anual, aínda que puidera realizarse máis dunha. Externa, HETEROAVALUA-
CIÓN a cargo de auditores alleos ao personal da organización (normalmente empresas acreditadas que poden expedir
certificacións recoñecidas universalmente); neste caso é Aenor.
(106) Baseándose na observación, medidas ou ensaios cuantificables.

ha metodo-
loxía de investi-

gación-acción.
 Como dixemos no

capítulo II, de cada un
dos documentos obxecto de

análise procedese a:
• Procura de fontes documentais
• Lectura reflexiva, detallada e com-

parada coa lexislación educativa vixente
e outras fontes.

• Verificación e contraste.
• Comprobación e interpretación.
• Establecemento de propostas.

 ANÁLISE DO PROCESO DE AUDITORÍA
TRATAMENTO DOS DATOS

A auditoría interna forma parte do
apartado documental nº 8 da norma
ISO9001, en concreto do PR8203 (Rev. 3
del 28/2/2005), e  a Análise de Datos no
PR8401 (Rev. 3 del 18/05/2005).

 A realidade cotiá dos centros educati-
vos permitenos constatar que, en múlti-
ples ocasións, o profesorado traballa de
maneira individualizada, illada, sen com-
partir metas estratéxicas comúns; isto
tradúcese nun maior esforzo individual
para alcanzar obxectivos que carecen, a
miúdo, dunha liña común de actuación
e, raramente, son percibidos polos alum-

nos
e familias
máis alá dunha
determinada área ou
módulo.

 Polo tanto, unha das maiores van-
taxes de establecer un sistema de xes-
tión baseada en procesos é a  unifica-
ción de criterios eliminando a arbitra-
riedade.

 Dentro deste complexo sistema de
xestión (104) , ten unha especial signi-
ficancia a realización de auditorías.
(105).

A auditoría interna, supón unha ava-
liación procesual, a intervalos planifi-
cados, que permite coñecer se van
cumpríndose os obxectivos previstos e
cales son os resultados. Para logralo,
obsérvanse os feitos no marco dos pro-
cesos, xustificados mediante evidencias
(106) e tamén se comproban os aspec-
tos relativos á calidade.

 Cando no propio proceso de audito-
ría, ou no seguimiento normal das ac-
cións, se detectan desviacións establÉ-
cense "non conformidades" que leva-
rán a análise das causas da falta de
cumpRImento dos requisitos especifi-
cados, para establecer medidas repa-
radoras e/ou correctoras.
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 Dende o punto de vista da experien-
cia que se describe, resulta máis signi-
ficativo o feito de afrontar a auditoría
dende dentro, con persoal do propio
centro, a modo de autorreflexión, que
atender os requisitos da ISO.

A auditoría interna ten os seguintes
valores:

 -Aposta clara e decidida do claus-
tro cara á identificación e tratamento
dos puntos débiles da organización
educativa.

 -Exercicio de autocrítica que hai que
saber asumir como algo natural, cun
gran sentido de liberdade e responsa-
bilidade mutuas.

 -Verdadeiro compromiso de inten-
tar facer cada día as cosas un pouco
mellor, -estudando as posibles mello-
ras que se poden introducir mediante
o traballo colaborativo-, e lograr a
materialización do propósito xeral de
mellora continua conforme ao círculo
de Deming (107).

 No referente á auditoria externa, a
que pode levar á certificación, faise
segundo o siguinte esquema.

 -Contrato ou subscrición do servizo.
 -Visita previa. Os auditores exter-

nos estudan se o centro está en condi-
cións de afrontar esa auditoría inicial.

 -Auditoria inicial. Realízase unha
análise detallada do grao de cumpri-
mento dos procesos, evidenciando o
traballo diario, constatando o trata-
mento dado ás "non  conformidades"
abertas. Pode ocorrer que se obteña
a  certificación directamente ou que
se precise un período adicional (para
preparar un plan de accións correcto-
ras específicas).

-Certificación. A empresa procede  á
expedición do certificado, dereitos de
imaxe e ao rexistro mundial do centro
na quenda  de organizacións certifica-
das.

-Seguimento anual (108). Ao tratar-
se dun sistema dinámico,  realiízanse
revisións anuais, de menor alcance,
para poder seguir certificados.

-Renovación. Ao final dos tres anos
procédese a unha revisión total do sis-

tema (similar ao da primera certifica-
ción), repitíndose o proceso en fases
sucesivas.

 PROPOSTAS DE MELLORA
 - Revisión do proceso incorporando

un enfoque máis pedagóxico.
LEXISLACIÓN APLICABLE
 - Norma ISO9001/2008.
PROPOSTA DE FUNCIÓNS PARA O
EDUCADOR SOCIAL
 - Contribuír á difusión do proceso

avaliativo nos ámbitos relacionados
coa súa actividade.

 - Participar como auditor interno.
 - Axudar no tratamento de datos e

análise das non conformidades.

RESUMO GLOBAL DAS
FUNCIÓNS/COMPETENCIAS

ENCOMENDADAS AO EDUCADOR
SOCIAL NESTE TRABALLO

A diversidade de funciíons que o
titulado en Educación Social pode
prestar no ámbito da ensinanza
regrada fai que sexa necesario
clarificar as mesmas. Por tanto,
partindo das competencias descritas
ao final de cada un dos apartados

analizados, faise un resume
numerándoas para un posible e
posterior tratamento, relacionán-
doas con cada ámbito e, á vez,
propoñendo un nivel indicativo de
dedicación temporal a cada una delas,
(dentro do que sería o horario do ES
no cadro de persoal do centro de
ensinanza regrada).

 ÁMBITO, PROPOSTA E
NIVEL

 Proxecto Educativo Centro
01 - Redacción/revisión do PEC (Puntual)
02 - Coordinar áreas concretas como a análise
do contexto socioeducativo (Puntual)
 Programación Xeral Anual
03 - Asesorar ao equipo directivo no proceso
de redacción da PXA (Puntual)
04 - Redactar/revisar, aplicar e avaliar o
Proxecto Interdisciplinar (Medio)
05 - Promocionar o consumo responsable
(Medio)
 Plan de Orientación
06 - Incorporación ao cadro de persoal  do
centro  (Alto)
07 - Colaborar nos plans de atención á
diversidade, PAT y POAP (Alto)
08 - Asistir ás reunións de equipo (Puntual)
09 - Asistir ás reunións da CCP (Puntual)
10 -Xestionar os procesos de acollida do
alumnado (Puntual)
11 - Realizar talleres (Medio)
12 - Atención individualizada (Medio)
13 - Consultor/Mediador (Medio)
14 - Asesoría en materia de bolsas e axudas.
(Puntual)
15 - Analizar contextos (Medio)
 Regulamento de Réxime Interior
16 - Redacción/revisión (Puntual)
17 - Actividades socioeducativas (Medio)
18 - Consultor na instrución do expediente
disciplinario (Puntual)
 Plan de Convivencia
19 - Redacción/revisión (Puntual)
20 - Formar parte do observatorio da
convivencia (Puntual)
21 - Mediar entre diferentes colectivos
(Puntual)
22 - Formación de equipos para a mediación
escolar (Medio)
 Activ. Complem. e Extraescolares
23 - Redacción do Plan. (Puntual)

(107) Tamén coñecido como círculo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) ou espiral de mellora continua.
(108) Estos seguimentos realízaos tamén a empresa externa Aenor.
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24 - Coordinar actividades específicas (Medio)
 Servizos Complementarios
25 - Diseño das rutas de transporte escolar
(Puntual)
26 - Fomentar hábitos de alimentación saudables e
hixiene (Medio)
27 - Participar nos clubes de lectura (Medio)
 Formación Interna
28 - Dinamizar o uso das TICs (Medio)
29 - Formador na pedagoxía de las TICs (Medio)
 Plan de Autoprotección
30 - Formación específica (Puntual)
31 - Dar a coñecer o Plan (Puntual)

Tampouco podemos esquecer as
atribucións, que en materia de docencia
directa, tienen asignadas os titulados da
Educación Social (109):

ESPECIALIDADE:
Formación e Orientación Laboral

TITULACIÓN  REQUIRIDA CON CARÁCTER XERAL
(110): Doutor, Enxeñeiro, Arquitecto ou Licen-
c iado
OUTRAS TITULACIONS TITULACIONS  (111):
Diplomado en Educación Social / Grao en
Educación Social
ACCESO EN  RÉXIME DE INTERINIDADE:
Diplomado en Educación Social / Grao en
Educación Social

ESPECIALIDADE:
 Intervención sociocomunitaria

TITULACIÓN  REQUIRIDA CON CARÁCTER XERAL:
Doutor, Enxeñeiro, Arquitecto ou Licenciado
OUTRAS TITULACIÓNS TITULACIÓNS:
 Diplomado en Educación Social / Grao en Edu-
cación Social
ACCESO EN  RÉXIME DE INTERINIDADE:
Diplomado en Educación Social / Grao en
Educación Social

ESPECIALIDADE:
 Servizos á Comunidade (112).

TITULACIÓN  REQUIRIDA CON CARÁCTER XERAL:
Diplomado, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Téc-
nico
OUTRAS TITULACIONS TITULACIÓNS:
 Diplomado en Educación Social / Grao en Edu-
cación Social
 ACCESO EN  RÉXIME DE INTERINIDADE:
 Diplomado en Educación Social/ Grao en
Educación Social

(109) No Real Decreto 125/2003 de 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulaciones universitarias
de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional,e o RD 55/2005 de 21 de xaneiro, polo que se establece a estrutura dos ensinos universitarios e regúlanse
os estudos universitarios de Grao, ponse de manifesto a  equivalencia entre o Grao e a Licenciatura. por este motivo, o titulado do Grado en Educación Social poderá
impartir docencia nestas especialidades; para as dúas primeiras necesítase ademais, estar en posesión do Máster Universitario en Educación Secundaria e,
dende o 2015, para Profesores Técnicos unha Formación Pegagóxica adicional.
(110) Real Decreto 334/2004 de 27 de febreiro.
(111) Anexo IV do RD 334/2004 de 27 de febreiro.
(112) Profesores Técnicos de Formación Profesional que imparten docencia nos ciclos formativos de grado medio, superior, e nos PCPI.
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CONCLUSIÓNS

O ámbito escolar constitúe un espazo de
socialización básico, sobre todo para os máis
mozos, foco principal sobre o que se desen-
volveu este traballo. Non obstante, dentro
dunha concepción amplia e integradora da
Educación, debemos considerar que o siste-
ma educativo formal, o sistema regrado, non
ten a exclusiva desa parte fundamental da
formación da person. Faise moi necesaria a
colaboración e o esforzo, tanto da familia,
como da comunidade educativa e do contor-
no social de cada centro, creando así unha
rede de apoio que implique a todos: pais,
titores, profesores, mestres, educadores, en-
tidades, ..., para lograr ese obxectivo común
que é formar a persoa no  plano holístico.
Pero ás veces, esa nece-
saria relación ou colabo-
ración do centro coa súa
contorna, é insuficiente
ou incluso non existe.

A participación e im-
plicación das familias
nos procesos educativos
é fundamental, en tanto
que son elas os princi-
pais axentes educativos
dos seus fillos. Para lo-
gralo, débense crear
canles de comunicación
eficaces e continuadas
para que, compartindo
obxectivos, poidamos lo-
grar o idóneo desenvol-
vemento integral dos
educandos.

 Todos sabemos que
os contextos escolares
están a sufrir aumentos
significativos en canto á
problemática convivencial e, incluso, nas
relacións personais. Esto é reflexo da propia
sociedade occidental que, en momentos de
crise como é o actual, non é capaz de dar
resposta ás necesidades persoais básicas
que con tanta lucidez nos describiu Abra-

ham Maslow (113) xa no 1943. Algúns ado-
lescentes desenvolven unha actitude de
rexeitamento cara ao contorno escolar que
non do seu agrado, fundamentalmente, por
estar moi normalizado e estruturado, e isto
desemboca en diferentes problemáticas que
necesitan de solucións específicas (114)
Como se ten descrito a longo deste traballo,
o Educador Social pode asumir unha serie de
competencias, dende un enfoque preventi-
vo e mediador, que xustifican sobradamente
a súa incorporación ao panel orgánico dos
institutos de educación secundaria. De fei-
to, tanta diversidade e amplitude de compe-
tencias puidera constituír un problema en si
mesmo, dado que podería percibirse, dende

dentro do centro, como una especie de co-
modín (115) que vale para todo.

Non se trata pois de actuar en paralelo,
trátase de facelo en equipo compartindo me-
tas pedagóxicas estratéxicas comúns ao res-
to do equipo docente, da familia e da socie-

dade; como afirma Fernández Sierra (1999),
no campo socioeducativo a colaboración
entre profesionais non pode entenderse
como unha simple información.

                          * * *
 Por iso, a presenza e intervención de pe-

dagogos sociais nos centros escolares, par-
ticularmente nos IES, convértese nunha acu-
ciante necesidade co el fin de colaborar co
equipo docente, baixo a coordinación do De-
partamento de Orientación, no desenvolve-
mento das habilidades sociais e a autono-
mía persoal dos alumnos, especialmente dos
que se atopan en situacioóns de risco de
exclusión social.

(113) A pirámide de Maslow, ou xerarquía das necesidades humanas, é unha teoría psicolóxica proposta na súa obra "Una teoría sobre la motivación humana".
(114) “Las pedagogías sociales deben ser valoradas como eje transversal a todas las pedagogías, ya que el ser humano es un ser social y debe ser formado como tal durante toda
su vida.” Natalia Vanessa Avalle Lagraña.
(115) Nalgunhas comunidades, como Castela La Mancha, pódese "solicitar" un Educador Social para os institutos, pero dende a premisa de que haxa "conflictividad escolar",
principalmente para o tratamento dos problemas máis difíciles de solucionar ou os máis espiñosos.
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Entroido 2017
O día 24 de febreiro celebramos o entroido cun concurrido
desfile de disfraces no salón de actos.

Aquí tedes unha mostra  dalgúns dos participantes...

RECEITA DO ENTROIDO:

CHIRIVICOS
Os chirivicos son un doce típico do entroido. A súa

preparación é moi doada e consta dos seguintes
ingredentes:

-3 xemas de ovo
-400 g. de fariña
-sal
-anís
-raiadura de limón
-100 g de azucre
-50 g. de manteiga
-un vaso de leite ou de auga
-2 craras de ovo a punto de neve
Para a súa preparación, bótase a fariña nun cunco,

engádeselle as xemas de ovo, sal, anís, a raiadura do
limón, azucre, manteiga, e as craras.

Amásase todo xunto ata que quede pegada ás máns.
Deixamos repousar unha hora, estírase, córtase e

frítense nunha tixola con abundante aceite, ata que
estean douradas.

Bótamoslles azucre e, 'listos para come".
Bo proveito!.
                                                -Eva Rodríguez Conesa, 1º ESO C-
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Alumnos de 1º de bacharelato
que cursan Francés  e outros de

Servizos Administrativos,
tiveron ocasión de partici-
par nunha viaxe cultural á
capital francesa entre os
días 1 e  5 de marzo.

Despois de viaxar den-
de o aeroporto de San-
tiago de Compostela, o
1º día visitaron o Sagra-
do Corazón, praza dos
pintores e o  Moulin
Rouge, no barrio bohe-
mio de Montmartre
onde se aloxaron.
Xa o segundo día,

estiveron no museo do
Louvre (momento que
recolle a fotografía de gru-

    ...viaxe a Paris
po realizada por  Jaime F. Villar);
logo, as visitas á Torre Eiffel, Cam-
pos  Eliseos, Arco de Triunfo e unha
viaxe polo Sena completaron esta
xornada maratoniana.

No 3º día, como novidade deste
ano, realizouse unha visita ás cata-
cumbas (subterráneos de París); non
podía faltar a Catedral de Notre
Dame do século XII, barrio latino e,
tamén,  o axuntamento parisino.

 A Disneyland foron o cuarto día,
dando por rematadas as visitas.

O último día partiron do Charles de
Gaulle ata Santiago, chegando a
Viveiro á tardiña.

O grupo estivo acompañado po-
los profesores Trifina García Méndez,
Jaime Fernández Villar e Helena
Pérez Inés.
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Os alumnos dos ciclos de Ad-
ministración e Finanzas e os de
Soldadura e Caldeirería tiveron a
ocasión, o pasado 12 de xaneiro,
de coñecer experiencias que se
desenvolven na Confederación de
Empresarios Lucense.

A programación destas accións
complementarias pretenden favo-
recer a inserción laboral do alum-
nado que proximamente estará en
disposición de acceder ao merca-
do de traballo.

A coordinadora da actividade
foi a profesora de Administración,
Yolanda Fernández.

VISITA Á
FUNDACIÓN

CEL

A primeira referencia ao noso
centro data do ano 1932 cando se
autoriza o seu funcionamento como
"Escola de Obreiros de V iveiro"
(Gaceta de Madrid de 22-01-32).

Polo tanto, neste ano 2017, cumpri-
mos os 85 anos de existencia.

Despois da Guerra Civil, xa no ano
1941, continúa funcionando como
"Escola Elemental do Traballo",
denominación e cometidos que se
manteñen ata o curso 1955-56,
momento no que, coa publicación da
Lei de Formación Profesional, pasa
xa a ser "Escola de Mestría Indus-
trial" de Viveiro.

Como consecuencia da Lei Xeral de
Educación, no ano 1971, denomínase
"Centro de Formación Profesional de
1º e 2º Graos".

Posteriormente foi "Instituto de
Formación Profesional" ata a publi-
cación, en 1996, do Regulamento
Orgánico de Centros de Educación
Secundaria denominándose "Institu-
to de Educación Secundaria de
Viveiro".

O Consello Escolar, na sesión do 5
de febreiro de 1998, logo dun longo
proceso de propostas  por parte dos
diferentes integrantes da comuni-
dade educativa, aprobou a actual
denominación de Instituto de
Educación Secundaria "María
Sarmiento".

En canto ás instalacións, inicial-
mente estaban situadas nuns locais

Cúmprense 85 anos do
nacemento do noso centro

cedidos polo polo Concello de
Viveiro, logo no convento de San
Francisco (no andar onde hoxe están
os servizos sociais do Concello).

Estreouse o novo edificio, na rúa
Misericordia, en 1963 (o que agora é
a parte antiga), cando só existían
dous centros máis de Mestría na
provincia: Lugo e Monforte.

No curso 1988-89 foron ampliados
os talleres e hai vinte e dous anos
volveuse ampliar cun novo edificio
adxacente á estrada Viveiro-Ferrol,
para solucionar a crecente demanda
de matrícula, construíndose o
módulo que agora é o núcleo da
xestión administrativa.

No curso 1996-97 contruíuse un
pavillón polideportivo cuberto,
situado na zona escolar detrás do
cuartel, que é compartido co IES Vilar
Ponte; de novo, no curso 1998-99,
inaugurouse outra ampliación
(edificio vermello) destinada a
adecuar os espazos ós novos
requerimentos dos ciclos formativos
e das novas ensinanzas.

Como é sabido polos nosos
lectores, nestes momentos estase
costruíndo unha nova ampliación
cara á parte sur do edificio principal.

Na actualidade o centro ten uns
700 alumnos nos réximes ordinario
e de ensinanzas de adultos, un cadro
de persoal de perto de 100 persoas, e
dende o curso 2003/2004, conta coa
certificación de calidade ISO9001.

Se fixamos ben a vista nestes cadros negros
semella que en cada un dos vértices hai un punto
gris. Non obstante, estes puntos desaparecen se

intentamos velos un por un.
Este é un dos traballos da Dra. Janos Geier

sobre o procesamento perceptivo visual.
O que vemos é a auténtica realidade?

ILUSIÓN ÓPTICA
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Como se indica no artigo 8 da Orde do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o
curso 2016/17, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia,

do  6 ao 10 de marzo celebramos a Semana da Prensa.
No noso centro vén sendo habitual que celebremos esta conmemoración cunha exposición de xornais esco-

lares de toda Galicia; tamén, os departamentos deben adicar unha desas xornadas a traballar coa prensa
como recurso didáctico.

xx semana da prensa

RedUNE: Rede de Prevención do Sectarismo e do  Abuso da Debilidade
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Ventá aberta aos libros

ANÁLISE ESTRUTURAL E SIMBÓLICA DO
MITO DA MOURA

Cando un vai a Exipto e pregunta quen fixo as
pirámides e os magníficos templos faraónicos,
rapidamente lle responderán que os exipcios. O
mesmo ocorre se viaxamos a Grecia e
preguntamos pola orixe do Partenón; se
percorremos Italia e preguntamos polos artífices
dos coliseos, acuedutos e teatros romanos... Pero
en Galicia, no ámbito da nosa cultura, é distinto:
aquí os que realizaron os petróglifos, ergueron
os dolmens e construíron os castros foron os
mouros e as mouras. Logo eses relatos de
creación de todo o noso aínda foron máis
denigrados ao ser cualificados como «historias
de vellos». Agora, para os que nos negamos a
cumprir a lei do esquecemento, o misterio que
rodeou o noso pasado comeza a ser interpretado
a través desta obra e doutras aparecidas nos
últimos anos, como As cidades asolagadas de
Antonio Balboa Salgado,  onde poderedes achar
referencias a Estebañón e mais ao Pozo do Piago.

VENTO FERIDO

Carlos Casares, o autor ao que se lle rende
homenaxe este ano no Día das Letras Galegas,
comezou a súa andaina na prosa de ficción con
este libro de relatos. Con el contribuíu á
renovación da narrativa galega ao incorporar
técnicas como o monólogo interior, pero sen
abandonar o realismo  e os espazos da Galicia
da época franquista. Xunto á presenza da
violencia, a soidade, a vinganza, o fatalismo e
incluso certa loucura, temas característicos do
movemento renovador deses anos coñecido
como Nova Narrativa Galega, aparecen algúns
onde a perda do amor se converte en
protagonista. A lectura destes doce relatos de
Vento ferido pode ser unha boa porta de entrada
ao mundo literario de Carlos Casares.

COLECCIÓN BÁSICOS CIENCIA

Hai uns anos marxinouse a lingua galega un algo máis a partir da
difusión interesada e mal intencionado (todos os prexuízos teñen
mala intención) da falsa idea de que o idioma propio de Galicia non
era válido para impartir materias como as Matemáticas. Agora a
editorial Xerais coa Colección Básicos Ciencia vén abrirlle os ollos a
quen crea aínda nesa andrómena cos libros de  Antom Labranha O
universo matemático, quen a partir dos currículos do bacharelato
desenvolve unha gran diversidade de contidos matemáticos; de Daniel
Soutullo Historia do ADN, no cal nos dá a coñecer os principais
acontecementos da historia do ADN, e, finalmente, o de Xurxo
Mariño  «Terra, Ciencia, aventuras e sorpresas dunha viaxe arredor
do mundo, que nos guía nunha viaxe polo planeta Terra para que
coñezamos un pouco mellor a «nosa casa».

PORCA TERRA

En xaneiro finou en París o escritor e pintor John Berger, un loitador
incansable contra a cegueira colectiva e o pensamento único que
nos abafan. A editora Rinoceronte publicara hai uns anos a tradución
dunha das súas obras máis coñecidas, Porca terra, onde se van
alternando os relatos e os poemas para renderlle unha homenaxe á
cultura campesiña, daquela xa agonizante nalgúns dos países da UE.
O escenario das historias é a zona rural de Francia, mais podería ser
Galicia. A obra conclúe cun Epílogo histórico moi interesante.

www.edu.xunta.es/centros/iesmariasarmiento/
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-SITUACIÓN DA BASE AMERICANA-

-ILLA COELLEIRA-

- Por José María Leal López-

RECORDOS DE CELEIRO A PARTIR DE DÚAS FOTOS (II)

  Despois de comentar no anterior
número do Provisional a primeira
foto de Celeiro vista dende o alto
da Atalaia, imos facer un
comentario dunha segunda foto
tomada por J. José dende o polo
oposto, ou sexa, dende o alto do
Pirixel a  mediados dos anos
sesenta, onde pode verse tal e
como era Celeiro.

 O núcleo do pobo concentrábase a
carón do mar que o bordeaba ao redor
dende a praia de Lavandeiras ata a
praia do Porto; desenvolvéndose a
partir de catro rúas que o conectaban
coa estrada xeral de Viveiro a
Ribadeo, á beira destas foron
costruíndose moitas edificacións e
Celeiro foi medrando pouco a pouco.

A primeira rúa partía da Casanova
pasando a carón do Muíño do Vento
(derruído hai uns anos) , e que aínda
se pode ver na foto, del xa fixen
anteriormente un artigo neste xornal

-SITUACIÓN DA BASE AMERICANA-

(nº 48 de 19 de decembro de 2008);
logo, seguindo a rúa chegábase ao
barrio das vivendas sociais da Atalaia
que o Estado fixera para a xente do
mar  había uns poucos anos; por unha
estreita calella podíase baixar ata o
barrio do Celeiriño.

Outra entrada era tamén dende a
Casanova, un pouco máis abaixo da
rúa da Atalaia, o chamado Camiño
Real ou da Costa, que baixaba ata a
Rúa Grande á cal   atravesaba por onde
agora está a nova Igrexa Parroquial,
continuaba polo Rego da Fonte ata
chegar á Porta do Sol no cruce da rúa
Lavandeiras, onde se bifurcaba á
dereita para ir ao porto e á esquerda
para ir ao barrio Pedrosa Latas "O
Chao" e seguir ata Viveiro, ben pola
estrada xeral a partir do cruce de
Térceras, ou tamén polo atallo do
camiño da Costa ata o Pirixel - iso si,
só camiñando-. Outro era a Rúa
Grande que ía dende a praia do Porto,
atravesaba todo o núcleo do porto  ata
o cruce da estrada xeral en Catro

Camiños,  seguía subindo ata a antiga
Igrexa Parroquial tamén derruída, e
o cemiterio, para logo seguir como
estrada ata os montes da Baixá. A
seguinte era a rúa Lavandeiras a máis
industrial e importante naquela época;
nela ubicábanse a maioría das
empresas conserveiras e doutro tipo
así coma a maioría das vivendas dos
empresarios, era sen dúbida algunha
o pulmón de Celeiro e por onde
entraba todo o transporte dende o
cruce de Térceras ata o porto. A
comenzos dos anos setenta
comenzouse a facer  o enlace entre
Celeiro e Viveiro dende o Pósito  ata
a zona da Pescadería bordeando toda
a costa, hoxe en día coñecida como
avenida Ramón Canosa, logo parte
dela pasou a ser estrada xeral evitando
o alto do Pirixel.

Volvendo á foto, vemos unha parte
da praia de Lavandeiras, de brancas
areas e bañadas suavemente polo mar,
polo medio da praia podemos
distinguir uns postes de madeira
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reforzados polos lados e achantados
nela que sostiñan os cables que
transportaban a corrente eléctrica que
ía ata o pobo dende un transformador
situado no camiño da Costa, pero
cando viña un daqueles fortes
temporais, moi habituais, no inverno
(cicloxénese) arramplaba con todo e
Celeiro quedaba sen luz uns días ata
que se arranxaba, por iso cada vez que
viña un temporal sempre se temía o
peor e nas casas xa se tomaban
medidas provisorias: velas, lanternas,
lámpadas de carburo, candís e outros
artiluxios. Logo, despois de moitas
avarías, fixéronse dúas torres
metálicas: unha no Pirixel e outra en
Celeiro cunha gran catenaria de cables
que cruzaba toda a praia eliminando
os antiestéticos e fráxiles postes de
madeira, solucionando así este grave
problema que afectaba a toda a
poboación e ás industrias do porto.

A carón da rúa de Lavandeiras
baixaba un regato nomeado igual ca
rúa e a praia , que viña dende os
montes da Baixá e ó longo do seu
percorrido, a partir dos casaríos de
Silán, xa se facía máis uso del para
os regadíos das pradellas,  o
aproveitamento como auga doméstica
e tamén ao longo do mesmo había
situados moitos pequenos lavadoiros
de roupa moi usados daquela xa que
non había lavadoras, incluso un muíño
de auga e ao final  estaba o lavadoiro
municipal ó rente da estrada.  A partir
do lavadoiro o regato xa se volvía
pezoñento e contaminado polos
vertidos das industrias, dos
alcantarillados e os dos lavadoiros,
para desembocar na praia de
Lavandeiras cun olor fétido e cheo
de desperdicios, menos mal cas
mareas limpaban todo xunto cos
monxes e as gaivotas, nosoutros
chamábasmoslle o río da química.
Hoxe en día dende a estrada está
canalizado e baixa máis limpo, xa non
hai industrias, e os sumidoiros xa van
á planta de depuración.

Baixando dende o perigoso cruce
de Térceras pola rúa Lavandeiras
naquela época, á man esquerda,
estaba a fábrica de fariñas de pescado,

da cal sacaban todo tipo de pensos
para animais, chamábase Piensos
Dula, creada por uns empresarios
cataláns vendo o potencial pesqueiro
que tiña Celeiro;  logo, á man dereita,
o grupo de vivendas sociais Pedrosa
Latas "O Chao", onde estaba ubicado
o colexio; máis abaixo había un salon
de baile (Goás creo), seguindo había
un muíño de auga, logo un  almacén
de sal de Colosía, máis abaixo estaba
a fábrica de xeo en barras que logo
se trituraba e se levaba en camións
para o servizo dos barcos, tamén
servían a comercios e hostelería pois
tiñan unha gran cámara frigorífica
onde se gardaban as barras xeadas e
todo tipo de produtos conxelados;
logo había unha nave cerrada con
ventás con reixas chamábasmolle a
cárcel e a carón e a esquerda estaba a
subida polo camiño da costa ao Pirixel
moi usado  como atallo para ir a
Viveiro pero só para peóns como xa
dixemos antes. Seguindo pola rúa, á
esquerda, estaba o acceso a praia de
Lavandeiras onde se ubicaban os
almacéns da fábrica de Albo e a casa
do xerente; logo a fábrica de Ribas;
no outro lado o aserradeiro de Manolo
e un taller de carpintería de ribeira,
volvendo ó cruce da rúa á beira estaba
o chamado o camiño do morto, que
subía ata a Torre, este era misterioso
e lúgubre e con moitas lendas, algún
día falaremos del.

 Xa máis abaixo da rúa, había unha
morea de fábricas de conservas e
salga, dalgunhas non me acordo, pero
si a da Coira, Vicente Álvarez, Ínsua,
Chapela, a da Abuela, a de Albo a de
Goás, que xas vemos na foto xunto
coa de Alonso con peirao propio, casa
do xerente e un grande depósito de
auga, logo a carón do muelle enfronte
mesmo; por onde pasa a lanchiña
había un pequeno lugar paradisíaco
para tomar o sol e bañarse, chamábase
tras dos Espiñeiros, era o Saint-
Tropez da época e o acceso facíase
por un camiño estreito e angosto a
carón do mesmo estaba a fábrica de
Anselmo. A continuación, volvendo
á rúa, baixando ata o porto, había
unha pequena torre de cemento cunha

rula, máis abaixo o Cine Basanta, en
fronte uns grandes depósitos de auga
para a fábrica de José Antonio,
seguindo baixando íase ao peirao
Vello, precioso, símbolo de Celeiro e
derruído incomprensiblemente fai uns
anos;  xa entrando pola rúa da Praia
aparecía o maxestuoso edificio da
Cofraría de Pescadores orgullo de
Celeiro e das súas xentes, recordo  que
frente a el atopábase unha zona
rochosa que con preamar non se vía e
para sinalizar o perigo había na
chamada Pena do Serenín  cun
pequeno faro intermitente, na foto
pode verse, e tamén o fondo
distinguimos parte da praia do Porto
onde aínda non estaba construído o
varadero. Seguindo a rúa da Praia
estaba a fábrica de conservas de José
Antonio, a de fariña de pescado de
Canoura, o Rancho Chico (mítico
lugar de Celeiro), logo encontrábanse
bares, tabernas e tendas de
comestibles e outros aparellos, tamén
estaba a fábrica de conservas de
Sanjuán e os modernos almacéns dos
barcos, a casa do práctico do porto,
por eiqui antes estaba a fábrica de
conservas e salgas do Puntal, e logo
estaba o chamado peirao novo que foi
constuído sen dique de abrigo polo
que cando viñan os fortes temporais
os barcos tiñan que saír buscar abrigo
en Viveiro ou pola zona da Concha
do peirao do Cargadoiro de ferro das
minas da Silvarosa. Recordo que os
rapaces, vendo aquilo e o malestar que
había, cantabamos "perdona a tú
pueblo Señor, desfai o muelle Novo e
fai outro mellor..."  cousas de nenos,
pero con moita razón.

Finalmente, vemos enriba do porto
o barrio da Atalaia , e ao fondo a Ría
de Viveiro coa illa da Gabeira na
bocana da mesma, tamén podemos
ver o munifundismo e cultivo das
pequenas parcelas de tarreos que había
nas que as familias cultivaban  todo
o tipo de produtos hortícolas para o
consumo familiar, era o que hoxe en
día se chaman produtos ecolóxicos do
que todo o porto se abastecía, daquela
todo era natural e ecolóxico. ¡Eran
outros tempos!.



FINAL CAMPIONATO FÚTBOL SALA

O mércores, 8 de febreiro disputouse a final do campionato de fútbol
sala entre os equipos DREAM TEAM e NOTTINGAN MIEDO. Despois de che-
gar a un empate nos 20 minutos de xogo, os penalties decidiron que fose o
NOTTINGAN MIEDO o equipo vencedor deste curso 2016/2017.

Parabéns ós campións e a todos os equipos participantes!.

   TORNEOS
  (ORGANIZADOS POLO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA)
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FINAL DE TENIS DE MESA

O venres 3 de febreiro no re-
creo  xogouse a final do torneo
de tenis de mesa na modalidade
senior.

Os finalistas Pablo Chao Pérez
e Xoel Rodríguez García xogaron
un emocionante partido ao me-
llor de 5 sets, resultando vence-
dor Xoel.

Parabéns aos dous e a todo o
alumnado que participou nas
distintas modalidades desta
competición!.

XEOLOXÍA
Os alumnos de 2º de Bacharela-

to que cursan Bioloxía e Xeoloxía
tiveron a ocasión de visitar a mina
Sonia (de Cañoles) no Barqueiro.

No acto foilles presentada en
primicia a Unidade Didáctica que
Ferroatlántica, explotadora da
mina, prepara para o conxunto de
centros educativos galegos.

SOPA DE LETRAS
Localiza o nome de CINCO pintores galegos

A N T O B R
M A L L O D
G T A A B I
S O X I T A
Z E C E R Z
P A E N A P
A E I A I A
M O R O E R
D R O E N D
E I E S T O
R E E N R I
Q M I D O U
A L X E S T
A O P A L I
Z C S D U N
E A I B D X

BECAS EUROPA
Tania López Fernández, Juan Fra-

ga Pino e Adrián Polo Fraga, alum-
nos de 1º de Bacharelato,  foron
propostos polo centro, en base ao
seu excelente rendemento acadé-
mico,  para participar no proceso
de selección  de 50 viaxes por Eu-
ropa dentro do Plan de Inmersión
Lingüística e Cultural que promo-
ve a Universidade Francisco de Vi-
toria e o Banco de Santander .
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DO  IES MARÍA SARMIENTO

Esquiando en Valgrande-Pajares

Entre o 20 e o 23 de marzo, despois
de que tiñamos feitas todas as probas
de avaliación do segundo trimestre, 29
alumnos de 3º de ESO acompañados
por Fran Basanta, Mariluz Fernández
Díaz e Yolanda Fernández López,
tivemos ocasión de viaxar ata a esta-
ción invernal de Valgrande para parti-
cipar nunhas xornadas de iniciación aos
deportes na neve.

Eleximos a estación invernal  de

Valgrande por ser un referente en
canto a calidade  na Cordilleira
Cantábrica, situada  no termo de
Lena (Asturias).

O Departamento de Educación
Física, coordinado por Mariluz
Fernández Díaz, foi o encargado da
organización da actividade que
obtivo unha gran aceptación, tanto
polos alumnos participantes, como
polas familias dos mesmos.

Dende este Departamento progra-
mouse unha viaxe a Lugo o pasado 13
de marzo.

Saímos de Viveiro ás 8.30 horas e, ao
chegar á capital, fixemos un percorrido
polos lugares de interés histórico-turís-
tico de orixe romana (ventás arqueoló-
xicas, mosaicos, etc.). Ás 11.00 visitamos
a “Domus do Mitreo” descuberta en re-
centes excavacións e de gran interés por
ser un lugar de culto a Mitra en bó esta-

DEPARTAMENTO DE  GREGO

do de conservación. A continuación,
asistimos á representación da obra
“Electra” de Sófocles, no Auditorio
Gustavo Freire representada por un
grupo amateur de Bilbao. Tamén ti-
vemos un tempo de lecer antes de
volver para Viveiro.

O grupo estaba formado por 24
alumnos de 4º ESO, 1º e 2º Bacha-
relato, e cos profesores Ricardo
Quevedo e Mª Jesús Casariego.
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GRAN ANGULAR

APRENDER XUNTOS

O feito de constituír grupos de traballo
e asignarlles unha tarefa concreta, non
é suficiente para considerar que estamos
ante un grupo cooperativo. Para que isto
sexa así, é necesario que todos os
compoñentes do equipo se  comprome-
tan activamente no desenvolvemento
das tarefas asignadas e no logro dos
obxectivos propostos.

Independentemente do grao de
directividade que asuma o profesor,
cada alumno  debe ser responsable tanto
da súa aprendizaxe coma do resto dos
integrantes do grupo; o coñecemento é
descuberto grazas á participación activa
(en contraposición ao que sería o
modelo tradicional) e comparado
constantemente coas aprendizaxes,
experiencias previas e teorías a través
do conflito cognitivo, polo que
podemos dicir que estamos ante un
enfoque construtivista da aprendizaxe.

ELEMENTOS

Existen elementos esenciais que
caracterizan esta metodoloxía; algúns
teóricos expoñen algunhas:

- Interdependencia positiva. Ten que
ver con que o éxito de cada individuo
está ligado ao do grupo, o que debe levar
a unha motivación adicional cara á
resolución da tarefa proposta e á axuda
e colaboración entre os integrantes.

- Interacción estimulante. É de esperar
que o grupo funcione axudándose
mutuamente, compartindo recursos e
experiencias. O que non sabe facer un,
pode saber o outro, mentres o primeiro

observa e aprende, obviamente baixo a
guía do profesor.

- Responsabilidade. Todos deben
colaborar coa súa aportación porque o
logro do grupo é tamén individual; aquí
resulta fundamental que o alumno
coñeza a sistemática de avalición.

- Contidos curriculares e habiliades
sociais. O feito de traballar en grupo
supón que, ao tempo que se
desenvolven os contidos programáticos
da materia, tamén se están traballando
outros máis tranversais. As habilidades
para traballar en equipo son cada vez
máis demandadas polas organizacións
actuais: linguaxe verbal e non verbal,
empatía, asertividade, liderado,
constitúen algunhas das características
necesarias nesta forma de aprender.

- Reflexión e avaliación grupal. Os
estudantes deben ser conscientes das
accións útiles que aportan sinerxia ao
equipo, e deben facelo en cada
momento, a modo dunha avaliación
continua, a medida que transcorrre o
desenvolvemento da tarefa a realizar.

ROL DO PROFESOR

Unha das primeiras cuestións que se
formulan ao docente á hora de usar esta
metodoloxía é a constitución dos
propios grupos ou equipos.

- Cantos compoñentes deben ter? (en
xeral entre tres e cinco participantes).

- Como se forman?. Hai moitas
opinións ao respecto, aínda que o mellor
puidera ser partir da avaliación inicial
para constituír os grupos o máis
heteroxenios que se poida. Outros

profesionais opinan que é mellor deixar
ao azar (por exemplo formándoos por
orde alfabética ou sorteo).

- Propoñer obxectivos claros, alcanza-
bles e acordes cos curriculos e as
características do alumnado; tamén é
sumamente importante definir cales van
ser os criterios e a sistemática de avaliación.

- Facilitador. Neste sistema de traballo
é imprescindible que o profesor estea
moi atento ás dificultades do grupo,
provendo ferramentas para avanzar, pero
en ningún caso debe resolver a tarefa
ata que, dende o grupo, se intente, se
debata ou se experimente como facelo.

COMO AVALIAR

Unha das maiores dificultades de
traballar con grupos está na avaliación;
pero non é imposible; a observación
intencional, definindo elementos
obxecto de valoración pode ser unha
das vías a ter en conta, complementán-
doa con fichas individuais, escalas ou
exposicións grupais. Tamén se pode
valorar unha parte da cualificación como
grupal e outra con probas individuais
relativas ao traballo desenvolvido.

O que resulta necesario e interesante
é establecer fórmulas que permitan
asignar unha parte da nota ao traballo
colectivo e outra ao individual.

Aínda coas dificultades,  esta é unha
metodoloxía moi válida e potente,
tamén se desexamos compartir recursos
escasos, e os alumnos adoitan ser máis
proactivos no traballo en grupo fronte
ao traballo individual se os situamos
fronte aos mesmos contidos.

Situámonos  fronte a unha
metodoloxía, moi utilizada na
Forrmación Profesional, que
definiremos como o traballo que se
leva a cabo en pequenos equipos ou
grupos de alumnos para
alcanzarrunhas metas ou obxectivos
educativos. Se ben hai autores que
distinguen entre cooperativa e
colaborativa, nós imos utilizalos
termos indistintamente dado o curto
espazo do que dispoñemos para
presentar esta idea.

APRENDIZAXE COLABORATIVA
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