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O primeiro número do Provisional pu-
blicouse o 17 de maio de 1994, no Día
das Letras Galegas. O feito de que fose
o número cero, en vez de 1, é unha alu-
sión ao requerido pola Lei 14/1966 de
Prensa e Imprenta (Lei Fraga); así, men-
tres non se acadaba a autorización defi-
nitiva dunha publicación seguían saíndo
sucesivos números cero.

Como diciamos na entradiña, un gru-
po de traballo composto por profesores
e persoal non docente impulsaron a idea
inicial de José Díaz López (Galleiro) que
xa promovera tamén o semanario local
"Badal" en Viveiro a comezo dos anos

O vindeiro mes de maio cumprirase o 25 aniversario da publicación do primeiro
número deste xornal escolar.  Daquela, en maio de 1994, un grupo de persoas fixeron

realidade a idea de crear un xornal escolar con aspectos profesionais, unha
publicación cun nome "provisional" que aínda continúa

oitenta; xunto a el aparecen, nese pri-
meiro equipo, membros do equipo di-
rectivo, e José Luís Campos Vázquez
que agora é  conserxe no IES Río Cabe.

Ao longo destes anos a publicación foi
evolucionando e o grupo de traballo ta-
mén foi mudando; se acaso, o máis difí-
cil é manterse ininterrompidamente, saín-
do á rúa cada trimestre, sen faltar en nin-
gún momento.

Todas as noticias, artigos, fotografías
e entrevistas publicadas, constitúen unha
verdadeira hemeroteca da vida do noso
centro educativo dende o ano de Luís
Seoane ata actualidade.

Publicación, 17 de maio de 1994
Editorial: Á Comunidade Educativa

Sumario: Ano de Luís Seoane
Engánchate ó deporte

A evolución da matrícula
Escribe o Presidente da APA

"Hello, mi name is..."
Un conserxe ilustrado

Competicións e resultados
Así se fai a augardente
Prácticas en Alternancia

• Actividades de fin do
trimestre anterior

• San Xoán Bosco 2019
• Entrevista:  Diana Fdez. Gómez

e  David Díaz Díaz
• IV Xornadas de Emprendemento

• Entroido: culturas do mundo
• SUPLEMENTO nº 7:

O xornal escolar como ferramenta
didáctica, portadas e sumarios

• Olimpiadas de Xeoloxía
• XII Semana da prensa

• Etapas da vida
• Viaxes a Roma e París

• 24 de febreiro: Día de Rosalía
• As nosas mulleres

SUMARIO:

Asombro (Luís Seoane)
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Coincidindo co último día lectivo do trimestre
anterior, celebrouse no salón de actos o tradicional
festival de Nadal coordinado pola profesora de Música
Gema Rena, momentos que recollemos nas fotografías.

Tamén houbo un torneo de xadrez, coordinado por
Jorge Santamariña García, no que participaron 18
alumnos de 2º de ESO.  A gañadora desta edición  foi
Alba Yuriko Rosanes Nisiama que recibiu un agasallo
de material didáctico.

Dende maio de 1994, vimos cumprindo o obxec-
tivo de utilizar o xornal escolar como instrumen-
to para contribuír á normalización lingüística á
vez que pedagóxico, participativo e tamén, como
canle aberta para a comunicación coas familias.
Sen faltar ningún trimestre, temos entregado O
Provisional a cada un dos nosos alumnos e en-
viamos por correo ao persoal xubilado e medios
de comunicación máis de 60.000 exemplares nos
71 números publicados ata a atualidade.

Coa vista posta neses obxectivos, recollemos
cada tres meses os aspectos máis salientables do
traballo, viaxes, actividades, e vivencias do noso
Instituto; unha memoria do acontecido nese tem-
po co ideario de resaltar todo o positivo que
acontece a diario no ámbito escolar a case mil
persoas que conformamos esta comunidade edu-
cativa, unha das máis grandes da provincia.

 Esta realidade non sería posible sen o esforzo
dun grupo de profesores, persoal non docente e
alumnado que, ano a ano, traballan para a con-
tinuidade do Provisional; isto supón un traballo
continuo coas multiples dificultades que conleva
realizar calquera actividade extraescolar ou com-
plemetaria, por pequena que sexa, pero aínda
así seguimos elaborando o seguinte número nada
máis publicar o anterior.

Neste aniversario propoñémonos proseguir coa
nosa publicación escolar e, na medida do posi-
ble, mellorala; un dos aspectos que máis nos
preocupa é a participación do alumnado, moi li-
mitado aos primeiros cursos da ESO; custa con-
seguir que se impliquen os mozos do bacharela-
to e dos ciclos formativos. Teremos que seguir
traballando para logralo e, tamén, pola renova-
ción do equipo coordinador.

25
ANIVERSARIO

1994 - 2019

ACTIVIDADES DE FIN DO
TRIMESTRE (SET.-DEC.)
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SAN XOÁN BOSCO 2019
Os xubilados do IES María Sarmiento reuníronse o 31 de xaneiro para celebrar o San Xoán Bosco.
Comezaron por oír misa na igrexa de San Francisco, oficiada por Román Escourido Basanta, e logo

asistiron a un xantar no restaurante Carlos V, momento que recolle a fotografía.

Comezando pola esquerda, de pé, están: Pablo Mateo Chao, Enrique Pérez García, Ramón José Isaach Martínez,
José Manuel Cociña Regal, Luís Lozano Pedreira, Víctor Manuel Otero Formigo, José Mª Leal López,
Euloxio Xesús Rubert Méndez, José Díaz Trasancos, José Luís Campo Ansede, Manuel Álvarez Otero e

Andrés García Vázquez.  Sentados, na mesma orde: Clara Pernas Blanco, Maricarmen Vázquez Vale,
Josefa Barreira Rivas, Dolores Núñez Estévez e Teresa Escudero Martínez.

 SUPLEMENTO Nº 7
   Como indicamos no sumario, neste número
incluímos un suplemento especial por mor dos
25 anos da publicación do Provisional.
   Os  suplementos anteriores foron:
- Nº 1, (14 de abril de 2000), tratou sobre "Os
xornais escolares de Galicia".
- Nº 2, (21 de xuño de 2001), publicouse xunto
co exemplar 21 do Provisional, un cómic da
alumna  Ana Piñón titulado "Cirilo na xungla".
- Nº 3, (24 de abril de 2004), saíu co Provisional
24 baixo o título "10 anos do Provisional";
- Nº 4, (23 de xuño de 2006), "A Oferta de FPE
no María Sarmiento" saíu co Provisional 36 .
- Nª 5, (22 de xuño de 2007), adicado ao "Per-
soal do Centro ao longo dos 75 anos de activida-
de" xunto co xornal nº  39 .
- O último, publicouse como suplemento nº 6 co
Provisional 50 (23 xuño 2011) e tratou sobre o
"medio cento de números anteriores".

- AUDITORÍAS -

Dentro do Plan de Mellora da calidade, celebráronse as auditorías anuais
preceptivas para o mantemento da certificación ISO. Neste ano a interna

tivo lugar o 30 de xaneiro, e a externa os días 18 e 19 de febreiro.
A auditora externa foi Pepa Mayo Priegue da certificadora  AENOR.



O ProvisionalPáxina 4 29 de marzo de 2019

ENTREVISTA:
Diana é nada en Covas e graduouse en

Galego-Portugués na UDC onde tamén cursou
posteriormente o Mestrado de Formación de
Profesorado; actualmente exerce como profeso-
ra de Lingua Galega e Literatura no IES Salva-
dor de Madariaga da Coruña. Ademais, creou

o blogue Bolboretas no bandullo en 2013,
que dirixe actualmente coa súa parella, David.

David é de Xerdiz (Ourol), licenciouse en
Filoloxía Galega en 2012 co Premio Extraordi-
nario da UDC para posteriormente realizar un
Mestrado de Literatura, Cultura e Diversidade
e despois outro de Formación de Profesorado,
ambos na Coruña. Traballou como Técnico de
Cultura no Concello de Ribadeo; actualmente é
profesor de Lingua Galega e Literatura no IES
Monelos da Coruña.

Ámbolos dous foron alumnos do IES María
Sarmiento.

Diana Fernández Gómez
David Díaz Díaz

• En primeiro lugar, que vos levou a estudar
Filoloxía Galega e Portuguesa e adicarvos ao
ensino?

DA: Ben, se falamos de prioridade, estaba
o ensino antes de nada. Xa desde o paso pola
primaria soñaba coa ensinanza no futuro aín-
da que sen concretar na distancia dos anos
da infancia. Xa na secundaria, fun concre-
tando o gusto pola cultura propia e especial-
mente pola nosa lingua, o que se concretou
na preferencia pola carreira de Filoloxía.

DI: No meu caso, non tiña tan clara a miña
vocación humanística porque a verdade é que
sempre me gustaron e me manexeiben nas cien-
cias e nos números. Mais despois de tomar a
decisión de cursar o bacharelato por humani-
dades, sentinme cómoda e entendín que a filo-
loxía encerraba boa parte dos obxectivos que
eu quería traballar e conseguir xa que a do-
cencia sempre fora tamén o meu soño.

Por outra banda, foi decisivo tamén un
profesor de Lengua que tiven en 4º da ESO,
chamado Juan Sanmartín e que casualmente
me encontrei este ano no IES Salvador de
Madariaga, sendo el o director. Toda unha
sorpresa do destino!

• Aínda que non fai tanto tempo que fóste-

des alumnos do María Sarmiento, como ve-
des os cambios habidos dende a vosa época
de estudantes ata agora?

- Desde a nosa saída de Maestría, xa pa-
saron 11 anos e isto dá para moito. O centro
modernizouse e marcharon moitos dos pro-
fes que xa se converteran nun símbolo de
identidade do centro, mais o María Sarmien-
to segue a se caracterizar pola humanidade
do profesorado e pola proximidade entre do-
cente e alumno/a.

Se pensamos xa nas mudanzas no propio
sistema educativo, nesta década o alumna-
do veuse reforzado ou cando menos sobre-
protexida a súa posición na aula en detri-
mento dos docentes cada vez máis cuestiona-
dos pola sociedade.

• Lembrades algunha anécdota ou vivencia
salientable da vosa etapa como estudantes do
IES María Sarmiento?

DA: Vaia, eu aquí tería para un libro. Afin
de contas, foron 8 anos no centro. Recordo
desde o primeiro día, na chegada desde o
colexio de Ourol onde todo se nos facía novo
e estaba nerviosísimo e emocionado entre a
chea de xente no salón de actos ou algunha
bronca recibida por nos quedar xogando ao

fútbol sala na pista no canto de ir ás aulas.
Eran especiais os recreos cando Diana es-

taba no Vilar Ponte e nos encontrábamos nas
rellas de abaixo para compartir cartas. Aca-
bei por convencela de se pasar ao noso centro.

Os campionatos que organizaba Mariluz
nos recreos tamén eran xeniais, especialmente
para os que adoramos o deporte e loitaba-
mos como se nos for a vida para lograr o
título máis humilde.

DI:Sempre nos recorda algún amigo un
momento en 3º da ESO en que nos encontra-
mos a carón do patio do María Sarmiento,
recén recibidas as notas de final de curso. A
cantidade de materias suspensas era eleva-
dísima, non se sabía cal peor. Como estu-
dantes acabamos de tocar fondo. Abrazámo-
nos e choramos. Agora recordámolo con
moita graza porque vemos como fomos ca-
paces de reverter esa situación completamente
ao regreso das vacacións.

• Que metas profesionais vos marcades para
o futuro?

Pois a verdade é que estamos a desfrutar
dun momento persoal e profesional mara-
billoso así que tentaremos mantelo da for-
ma que for. Como docentes temos a inten-
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ENTREVISTADOS
ANTERIORMENTE:

Andrés López Chao
Lorena Piñón López

Yolanda Fernández López
Susana Quintela Díaz

Jessica Lash
Catalina Rivera López
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

ción de seguir formándonos para poder
mellor a nosa intervención, especialmente
no apartado tecnolóxico. Canto ao gastro-
literario, queremos potenciar unha sección
do blogue chamada Bitácoras de aquí e acolá
(xogándomos coa obra de Cunqueiro) na
que poñeremos en común culturas de dife-
rentes comunidades. De feito, xa temos algo
feito con blogues portugueses e tentaremos
facelo próximamente cun blogue catalán.

• Noutro apartado, a vosa afición á cociña
de onde vén?

DI: Na casa sempre gustou moito coci-
ñar, a avoa era un símbolo de todasesas
mulleres galegas que cargaron co ámbito
gastronómico dunha familia (e non só) fa-
cendo disto unha verdadeira virtude. Ade-
mais, e de forma máis directa, miña nai tra-
ballou moitos anos en cociña e transmitiu-
me esa paixón pola creación culinaria.

Xa na adolescencia adoitaba crear tortas
para aniversarios da familia e de amizades.
As larpeiradas son a nosa perdición.

DA: No meu caso, non son continuador
dunha tradición gastronómica senón que me
fun introducindo na cociña grazas a Diana
quen logrou contaxiar esa paixón aínda que
é certo que é ela a que leva a forza nos
fogóns. Adoito facer máis de pinche.

• Seguímosvos nas redes sociais como
“Bolboretas no bandullo”; que intentades
transmitir coa vosa cociña?

Pois a verdade é que presentamos unha
cociña moi diversa na que non temos un
sinal creativo claro e distintivo mais no que
a marca de identidade é a integración da
gastronomía dentro do ámbito cultural. Así
pois, tentamos desenvolver receitas ligadas
á nosa terra dunha ou doutra forma mais
nos que a lingua sempre vai como carta de
presentación. Para nós non pode haber co-
ciña galega sen lingua. Temos que aprovei-
tar este poder de atracción que temos e aso-
cialo ao idioma. Sería complexo pensar
noutra cultura que vendese os seus produ-
tos sen iren asociados á lingua propia.

Coidamos pois a lingua nas receitas, pro-
curamos vínculos entre cociña e literatura,
innovamos a partir dos produtos do día a
día e tentamos accesibilidade na creación
para que calquera se anime a levar a cabo o

que ve no noso blogue.

• Acabades de publicar un libro de cociña
para nenos “Cociñando con bolboretas no ban-
dullo”; como van as presentacións e as vendas?

Estamos contentísimos co resultado de
“Cociñando con Bolboretas no bandullo”. A
primeira alegría veu coa posibilidade de des-
envolver o proxecto mais o resultado con que
nos encontramos ao telo nas nosas mans con-
quistounos grazas principalmente ao traba-
llo de fotografía e ilustración que fixeron dun
traballo amateur e humilde coma o noso unha
verdadeira marabilla.

Desde que presentamos o proxecto no Cul-
turgal, no pasado novembro, xurdiron unha
chea de oportunidades para nós: obradoiros,
cursos, presentacións por diferentes puntos do
país, desde o noso Viveiro até Monterroso, Ames
ou Santiago de Compostela. Estamos encan-
tados porque aínda que non temos cifras de
vendas a retroalimentación coas librarías e
cos lectores e lectoras é moi positiva.

• Haberá continuidade?
Desde logo. Isto leva traballo mais é ínfi-

mo se o comparamos coa satisfacción que
produce ver consolidada a nosa achega á
cultura galega. Mentres haxa forza e tem-
po, aí estaremos, dándolle voltas ao maxín
para lograr dun feito diario como o papar
unha experiencia do máis apetecíbel e non
unha simple rutina.

Ademais, temos a sensación de que Bolbo-
retas no bandullo está a medrar máis ca nunca
chegando cada vez a máis lectores e lecto-
ras. As RRSS andan botando fume con moi-
tas receitas e chégannos moitos comenta-
rios e ideas para desenvolver no blogue. A
mellor comprobación da vivacidade do noso
proxecto está nesa conexión con quen está ao
outro lado da pantalla.

Tivemos anos malos como estudantes de-
bido especialmente a que todo interesa me-
nos o que debería mais chegamos a tempo de
nos decatar de que eses anos de tantas posi-
bilidades sociais son decisivos para confor-
mar un futuro vivo, que nos satisfagae pasa-
mos do caos académico ao destaque. Nós
puxemos a ilusión como motor e navegamos
até alcanzar cada un dos soños que nos ia-
mos propoñendo. Cremos que a clave é fixar
obxectivos desde sempre e loitar por eles

dunha outra outra forma.Os anos de insti-
tuto deben ser precisamente unha acumula-
ción de obxectivos e ilusións coas que tirar
para diante. Para nós, canto menos forona-
nosmoi especiais xa que foi cando nos coñe-
cemose comezamos esta relación.

Para rematar, queremos dar as grazas ás
persoas que veñen lendo e traballando co blo-
gue regularmente pero especialmente a todo
o profesorado co que coincidimos nestes anos
e que nos marcou moitísimo máis do que eles
e elas xamais puideran imaxinar. Se hoxe en
día conformamos dous docentes apaixona-
dos completamente pola súa profesión, foi pre-
cisamente porque os referentes lograron
transmitir ese entusiasmo e o valor de gozar
do que un fai no día a día. Aprendemos, por
suposto, moitos contidos mais estes van e
veñen. O realmente imprescindíbel para nós
foi o pouso que deixaron os valores achega-
dos por docentes que tanto queremos e apre-
zamos como Chus, Mariluz, Xan, Ricardo,
Belén, Sabela… e outros moitos!

  -REDACCIÓN-
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- Bolová,  unha boleira proposta polos alumnos de
F.P. Básica coa súa titora Ana B. Martínez Cerdeiras

- Máis que Kans, un
centro para o lavado,

paseo  e hotel para
mascotas.

- Ya voy yo, empresa adicada
a facer compras para os
clientes particulares dentro
das tendas que pertencen ao
casco histórico.

- Wafe surf, fabrica
ondas artificiais cunha
máquina para practicar
este deporte a cuberto.

-Xis fotógrafas, unha tenda
estudo de fotografía que
traballa sobre produtos

reciclados

Celebrouse unha nova edición
das xornadas de emprendemento

que, dende fai catro cursos,
organiza e coordina a profesora

Yolanda Fernández López
 cos alumnos do ciclo superior de

Administración e Finanzas. Nesta
ocasión presentouse tamén un

proxecto dos alumnos de FP Básica
de Servizos Administrativos,
sumando así cinco propostas

empresariais.
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* FOTO ÁLBUM *
Entrega de premios durante os festexos de San Xoán Bosco - (31 de  xaneiro de 1971)

O pasado 17 de xaneiro, Claudia,
alumna de 2º de Bacharelato
converteuse por un día en profesora
dos alumnos de 4º de ESO-B; o
motivo foi o comentario sobre o
libro de Antía Yáñez.

Durante a intervención aproveitou
para transmitir aos compañeiros a
súa impresión sobre o libro da autora
burelesa, facendo fincapé nunha
temática tan actual   como é a
violencia de xénero, cunha
aportación persoal e un coloquio que
aproveitou tamén para propoñer
novas lecturas.

Parabéns!

Claudia Rivera Vázquez
COMENTARISTA DE SENLLEIRAS

ANDREA MACEIRAS
NO CENTRO

O día 22 de xaneiro visi-
tounos a profesora e escritora

coruñesa Andrea Maceiras
Lafuente; na súa intervención
no salón de actos comentou
cos alumnos de 3º e 4º da

ESO aspectos literarios e lin-
güísticos dos seus libros
O que sei do silencio e

Europa Express
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entroido 2019: CULTURAS DO MUNDO
desfile no salón de actos o día 1 de marzo

         SEMINARIO SOBRE TRASTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA

Dentro do plan de formación interna, neste curso 2018/2019 apostouse por unha
liña de inclusión con formación en lingua de signos e sobre Trastornos do Espectro
Autista (TEA), e outra de convivencia con formación en educación emocional como
ferramenta de prevención da violencia e formación no programa de alumnado axu-
dante.  Nesa liña vénse celebrando no noso centro un seminario baseado nas estra-
texias e recursosde inclusión de personas con TEA nas aulas ordinarias, en cuxo
proxecto práctico seguen traballando o claustro asistente xunto á Responsable de
Formación Yolanda Fernández López. Na devandita actividade participou como re-
latora Carmen Iglesias Fuente, directora do Servizo Ambulatorio a Domicilio de
Persoas con Discapacidade da Mariña, a cal enviou  un escrito de felicitación polo
traballo realizado que reproducimos parcialmente a continuaicón. Moitas grazas!

"Con este escrito quiero felicitar y sobre todo agradecer al profesorado asistente por
sus ganas de realizar una gran labor docente para sus alumnos en general y por
interés por formarse en la diversidad. (...)

A lo largo del seminario pude apreciar el interés de los asistentes por hacer bien su
trabajo, por conocer las técnicas, medios y recursos existentes y sobretodo por conse-
guir que el alumno con NEE se sienta incluido y se le pueda ofrecer la mejor atención.

Y sobre todo por ese gran proyecto para adaptar vosotros mismos el entorno de
vuestro centro con pictogramas, por vuestro interés de favorecer a las personas con Tea
en su vida en el centro.  (...)

Por último quiero dar las gracias, en primer lugar a la orientadora del centro, a
Josefa Rodríguez del CEFORE por seguir dándome la oportunidad  de formar a forma-
dores. Gracias a todos.´"

O  Sr. Pupas (desaparecido
dende o nº 23) na praia da
Abrela soñando con domi-
nar moitas facetas e situa-

cións dunha  maneira asom-
brosa, enviou un whatsapp
á redacción do Provisional
para felicitarnos polo 25

aniversario. Grazas!
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A AEPECT (Asociación Española
para a Enseñanza das Ciencias da Te-
rra), a Sociedade Española de Xeo-
loxía e o Colexio Oficial de Xeólo-
gos, convocaron unha nova edición da
olimpiada de Xeoloxía con máis de
300 participantes galegos repartidos
nas sedes de Santiago, Ourense, A Co-
ruña e aquí en Viveiro, onde se cele-
bran por primeira  vez.

As probas  foron o 13 de febreiro e
consistiron nunha xincana por equi-
pos e nun exame teórico; na mesma,
participaron alumnos dos IES María
Sarmiento, Vilar Ponte, Perdouro e
Ortigueira.

A gañadora individual foi a nosa
alumna Noa Pardo Riveira, quedan-
do segundo Mateo Piñón do Vilar
Ponte; por equipos tamén gañou o do
noso centro integrado por Raúl Díaz
Hermida, Ljuba Porsch Galera, Ele-
na Ríos Rodríguez e Christian Rey
Fernández.

 A gañadora individual, Noa Pardo
Riveira,  participará na fase españo-
la, que se celebrará mañá sábado en
Cáceres, e loitará por competir na in-
ternacional, en Daegu (Corea do Sur),
do 26 de agosto ao 3 de setembro, na

"X Olimpiada de Xeoloxía"
-acadamos o 1º premio individual e por equipos-

que competirán uns 30 países.
Estimular o interese pola Xeoloxía

entre o alumnado e achegar esta
ciencia á poboación son dous dos
obxectivos fundamentais desta edi-
ción, segundo a nosa compañeira
Belén Pérez Pérez, Profesora de Bio-
loxía e Xeoloxía e coordinadora da
actividade.

    * * *
Sinalamos tamén que o grupo de

NÚMEROS
ANTERIORES

O Provisional
Podes consultar os números

anteriores no enderezo web do
IES María Sarmiento, apartado

REVISTA ESCOLAR

@aribeiradixital

-Xornal dixital de Viveiro-

aribeiradixital.com

Xeoloxía de 2º Bacharelato partici-
pou nunha visita á mina Sonia, ex-
plotada por Grupo Ferro-Globe, no
Barqueiro; na mesma, identificaron
diferentes minerais da man do xeó-
logo Francisco Canosa e asistiron a
unha charla sobre minería e tratamen-
to do mineral impartida polo mesmo
xeólogo e polo enxeñeiro Fernando
Alonso, rematando cun percorrido a
pé pola explotación.
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Como se indica no artigo 8 da Orde do 28 de MAIO de 2018, pola
que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros
docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de
Galicia, nos centros docentes sostidos con fondos públicos do 11 ao

15 de marzo celebramos a Semana da Prensa.
Vén sendo habitual que celebremos, no IES María Sarmiento, esta

conmemoración cunha exposición de xornais escolares de toda Galicia;
tamén, os departamentos adican unha desas xornadas a traballar coa

prensa como recurso didáctico.

XXII semana da prensa

RedUNE: Rede de Prevención do Sectarismo e do  Abuso da Debilidade

AXENCIA DE DOAZÓN
DE ÓRGANOS

DOA SANGUE
 900 100 828

Na última estancia do equipo
de extracción de sangue no
IES "María Sarmiento", o 14

demarzo de 2019,
realizáronse 19 doazóns, 9

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

Transfusión de Galicia (e
agora co ADOS) dende o
1994, acadando dende

aquela un total de
1.132 doazóns

 MÁIS INFORMACIÓN EN:
doadoressangue.ctg@sergas.es

Os alumnos de 1º de
ESO, na materia de
Educación Plástica e
Visual, desenvolveron
unha unidade didáctica
relativa á prensa
escolar.
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Ventá aberta aos libros
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. 
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POESÍA REUNIDA (1982-2004)

Nunhas catrocentas páxinas achamos
case toda a poesía que Xela Arias foi
creando e publicando ao longo de máis
de vinte e dous anos da súa curta vida
(Sarria, 1962-Vigo, 2003), o que é o mes-
mo que achegarse a unha das renovado-

ras do discurso poético dos anos 80, a unha das pionei-
ras do discurso do feminismo e tamén unha das maio-
res transgresoras da palabra; unha poeta que escapa a
calquera clasificación, unha escritora sen xeración. Es-
tamos avisados se ousamos entrar no seu mundo poéti-
co: “Non me interesa falar da felicidade, iso xa se leva
na cara; quero describir o que, como homes e mulleres,
nos ensinaron a ocultar, todos os dramas internos que
tanto nos molesta que nos denuncien”.

DÚAS NOVELAS CON HUMOR

Anda algo falta de humor a literatura
galega e especialmente a narrativa, mais
atopamos dúas novelas que si fan sorrir
ao tempo que son de lectura moi doada.
A Ramonas é a historia coa que Ana Ca-
baleiro gañou o premio García Barros de

2018. Ao longo de máis de ano e medio, viaxamos con
Mona, que perdeu todos os puntos do carné e depende
doutras persoas para desprazarse de Santiago ás terras
do Deza, onde viven a súa avoa e a súa nai, ambas da
casa das Ramonas, mulleres protectoras, sobrevivin-
tes, mulleres bravas, acostumadas a bracear entre a lo-
ita e a sumisión nun tempo de friaxe e escuridade. Mais
a protagonista pertence a outra xeración, agora áchase
no medio da súa vida e sen ver cumpridas as súas tres
metas vitais: volver triunfar coa súa obra fotográfica,
ver o seu home arruinado e a amante deste fóra do car-
go que ocupa no concello. Mentres Mona na súa encru-
cillada abanéase coma unha funambulista en precario,
dos seus fracasos e humillacións á agonía do mundo no
que foi nena, a da Galicia a onde non só o tren chegaba
demasiado tarde. Pero ela non se resigna porque é da
casa das Ramonas.

Tres pintores de Xosé Cid Cabido é un bo bálsamo
para as mágoas cotiás. Unha desas arroutadas que agro-
man ao final dunha noite de esmorga, coa inxesta de
litros dese líquido “volátil” que é o alcohol, leva a tres
amigos a emprender unha viaxe cara a Paris nun escan-
gallado Renault 8. Estaba claro que non podían chegar
moi lonxe! Sen o humor non somos nada.

CERRÁRONSEME OS OLLOS

Maëlle non vai volver nunca, a prota-
gonista é agora Ayat, os seus pais man-
daron arrancar a porta do seu cuarto para
vixiala día e noite. Con dezaseis anos, é
unha viúva embarazada, viúva por parti-
da dobre: o seu primeiro home foi pulve-

rizado por un explosivo e o segundo, Radouane, matá-
rano cando escapaban xuntos de Siria. Velaquí un inte-
resente relato de Patrick Bard baseado en feitos reais
que nos achega á problemática das rapazas e rapaces
captados polo chamado Estado Islámico de Iraq e Siria.

ULF DE JAKOBSLAND

Alberto Varela Ferreiro crea para o públi-
co xuvenil a historia ilustrada dos viquin-
gos en Galicia, tamén coñecidos xa da-
quela como normandos (“homes do nor-
te”) ou lordemani (“homes libres”). Po-
demos ler esta obra coma unha amena no-

vela gráfica ou aproveitala ao memo tempo para apren-
der moito sobre un episodio da historia de Galicia que,
coma case todos feitos da nosa historia, aínda non foi
estudado polo miúdo; trátase das incursións viquingas
nestas terras durante un longo período que vai do sécu-
lo IX ao XII. O autor emprega como eixe do relato o
conde danés Ulf de Jakobsland (ou sexa, Ulf de Gali-
cia), agora convertido nun peregrino que retorna ás te-
rras galegas xa maior e vai lembrando o seu pasado:
primeiro, cando era un mozo guerreiro, e logo, como
xefe viquingo.
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- Por José María Leal López -

ETAPAS DA VIDA, VISTAS COA PERSPECTIVA DE MEDIO SÉCULO

Un feito significativo era que as
familias desa época (anos cincuenta
e sesenta) era moi numerosas;  por
unha parte porque había unha gran
mortalidade infantil (aínda non
existían remedios médicos nin acceso
aos medicamentos de moitas
enfermidades víricas); tamén, se
necesitaba ter fillos para que axudaran
no mantemento dos fogares, tanto
rurais coma mariñeiros; así os
rapaces, dende pequenos, colaboraban
cos seus pais nas tarefas do campo ou
mariñeiras, aforrando xornais que
habería que pagar a xornaleiros para
desenrolar tales actividades; tamén,
unha casa con moitos fillos era
considerado coma un símbolo de
unidade onde todos colaboraban a
modo de empresa evitando así a
fragmentación das facendas. Por non
citar a falla de formación en materia
afectivo-sexual e o acceso aos
métodos anticonceptivos.  De xeito
que as parellas casaban e moitas

quedaban a vivir naqueles grandes
caseríos da aldea ou ían vivir cerca
noutras casas pero en comunidade co
resto da familia, así a facenda non se
dividía e aumentaba de valor.

No caso contrario, de non ter fillos
e desexalos, acudíase a certos ritos
para tentar logralo. Un deles era o de
bañarse na noite máxica de San Xoán
con auga recollida en nove fontes
distintas do lugar; tamén estaba moi
arraigado o costume de tomar as nove
ondas pola mañanciña (é milagreira
a praia da Lanzada en Pontevedra).
Aquí, na zona de Viveiro, facíase na
praia de Area, había máis lugares por
toda a costa, tamén se acudía a moitos
santos milagreiros, coma o de San
Andrés de Teixido onde se pedían
estes e outros favores con exvotos,
velas e outros obxectos.

Durante o embarazo, as mulleres
debían ter moitas precaucións para
evitar o chamado "mal de ollo" ou
algúns meigallos que poderían influír
en que os nenos sairan con alguna
"tara" ou malformacións. Ademais
tiñan que evitar sustos, pasar por
debaixo dun tendal de roupa, unha

escaleira, ou por debaixo dunha corda
onde houbera unha vaca presa:  o
negouxo podería vir co cordón
umbilical afogándoo polo pescozo.
Tamén había que cumprir os antollos
da nai durante o embarazo (aínda se
fai na actualidade), e protexíanse con
reliquias de santos e amuletos para
"evitar o mal". As comidas tamén
influían: non podían comer polbo,
lampreas, nin determinados mariscos
para evitar que lle saíran manchas ao
recén. En fín, eran moitas as crenzas
neste ámbito. Sen embargo, durante
o embarazo a muller seguía
traballando, iso si, sen facer moito
esforzo, ata dar a luz que daquela se
facía nas casas coa asistencia dunha
comadroa ou unha parteira asistida
por unha chea de mulleres que
axudaban en distintos labores no
parto. O día preferido para parir era
o sábado por se lo día da Virxe.

O día do bautismo era  de  festa
familiar, e celebrábase xeralmente aos
poucos días de vida, xa que en caso
de falecemento pensábase que os
pequenos poderían quedar no

Ata fai poucos anos, unha serie
de ritos e costumes moi ligados á

relixión católica marcaban as
relacións das xentes e familias de

moitas cidades, vilas e,
principalmente, das aldeas da

nosa Terra.
Nesas etapas fundíanse as crenzas

relixiosas cos costumes máis
arraigados marcando así

distintos períodos da vida:
bautismo, nenez, comuñón,
confirmación, xuventude,

noivado, casamento…
En todos eles,  fixábanse unha

serie de tradicións que era
necesario cumprir para ter boa

sorte na vida e evitar os
meigallos.  Moitos destes

costumes perviven hoxe en día,
aínda que na maioría das veces

fóronse perdendo.

O filme "La gran familia", dirixido por Fernando Palacios e estreadao no 1962, constitúe un verdadeiro
retrato da realidade á que nos referimos, aínda que narrada dende a perspectiva dunha gran cidade"
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"limbo", lugar entre o ceo e o inferno;
á cerimonia na igrexa non asistian os
pais porque a nai aínda estaba en
periodo de repouso e recuperación
(non lle faltaba o viño doce e as xemas
de ovo), e eran os que padriños que
se ocupaban de facelo. Co paso do
tempo, o bautizo foise facendo cada
vez máis tarde pola crenza de que os
pequenos ían ser máis intelixentes; xa
asistían os pais, pero o cativo
seguíano levando os padriños que
xeralmente eran os mesmos padriños
da voda. Isto cumpríase para o
primeiro fillo; para os seguintes xa
se escollían parentes e amigos
póximos. A leiteira era a que lle
suministraba o biberón, e tamén se
levaba unha vela grande que se
acendía durante o sacramento e se
bendecía. Logo gardábase na
habitación do neno para velar pola súa
protección. Para esta cerimonia, ao
recién  vestíaselle cun faldrón branco
chamado "traxe de cristianar",
cuberto cunha touca, tamén branca.
Despois da cerimonia, á  saída, o adro
da igrexa estaba cheo de rapaces
esperando as moedas ou caramelos
que tiraba o padriño,  apañaban con
rapidez pedindo máis e dando vivas
ao padriño (cando botaban poucas, ou
ningunha, os rapaces berraban contra
el). Eu recordo, de cativo, ir recoller
as moedas ao patio da igrexa de
Celeiro; con elas comprabamos
larpeiradas e tamén tiñan para ir ao
cine infantil. De adulto, algunha vez
que fun padriño, tamén tirei moitas
moedas seguindo a tradición. Dicíase
que era para dar forza ó recén nacido.

Ser neno na Galicia rural ou
mariñeira non era fácil.  Dende ben
pequenos, como dixen, tiñan que
colaborar nas tarefas familiares, tanto
agrícolas coma mariñeiras, polo cal
ir á escola quedaba para un segundo
plano, aínda así, non faltaban ratos
para xogar e divertirse cos amigos,
cousa que nun artigo anterior xa
explicaba máis detidamente. Aínda
recordo aqueles libros manuscritos
que narraban países, ríos, mares, onde

iamos coñecendo o mundo, incluído
o descubrimento de América ilustrado
con debuxos, en fin eran unha ventá
que nos abrían ao mundo; e  as
historias que o mestre nos ía narrando
con todo tipo de detalles, todo isto
complementado, claro está,  coa
famosa Enciclopedia Álvarez. As
clases impartíanse sempre en
castelán; había rapaces que tiñan
dificultades porque só falaban
Galego na casa é na rúa aínda que a
maioría entendiamos e falabamos
ben as dúas línguas, iso sí, de escribir
en galego  nada!

Pasada esa primeira infancia, sobre
os sete anos, chegaban as etapas de
primeira comuñón e confirmación. Na
escola rezabamos tódolos días, e os
sábados o rosario, e cantabamos as
cancións da misa; o catecismo
preparábase na igrexa, había que
sabelo de "pé a pa", para poder facer
a primeira comunión, unha festa
meramente relixiosa, onde rapaces é
rapazas íamos ben vestidos cos traxes
da ocasión, nas vilas costeiras moitas
veces de mariñeiriños. Logo, máis
adiante, había que facer a
confirmación; daquela o Sr. Bispo da
Diocese de Mondoñedo-Ferrol D.
Jacinto Argaya Goicoechea; para esa
ocasión,  os padriños e madriñas
adoitaban ser persoas relevantes da
parroquia, D. José Rodriguez e a súa
dona Dª Lola,  mestres de Celeiro e o
párroco que era D. Constantino
Montenegro.

A idade de mocear ou  mocidade,
marcaba outra desas etapas vitais.
Dende que se  acababa  a escola ata
que os rapaces e rapazas comezaban
traballar era unha etapa de diversión
e amoríos, de guateques e tamén de
desamores; aínda que había que seguir
atendendo os labores dos fogares,
traballos, ou estudos superiores
(poucos tivemos ese privelixio nesa
época, sobre todos os que
procediamos de familias humildes),
non deixa de ser unha época
apaixonante. Os grupos de rapaces e

rapazas, normalmente das mesmas
poboacións,  ían xuntos ás festas e
celebracións e delas, moitas veces,
saían parellas de noivos,

 O servizo militar -obrigatorio para
os varóns- no que durante ano e
medio, máis ou menos, se servía nos
exércitos ou na mariña, marcaba outra
época tanto para os homes como para
as mozas que agardaban por eles para
o casamento unha vez cumpridos.

O casamento e fundación dunha
nova familia seguía nesa orde habitual,
establecida polo costume:
comprometerse e casarse.  A influencia
dos pais e nais que podían "ver ben ou
mal" o futuro xenro era habitual;  O
compromiso era o preludio do
casamento, todos recordamos a
canción "eu queríame casar, miña nai
non teño roupa, casa miña filla casa
que unha perna tapa a outra".

O matrimonio sempre foi un rito
moi importante na sociedade galega;
antigamente no casamento a noiva
tiña un dote de diñeiro e/ou bens, así
como todo o enxoval de noiva que ía
facendo durante a soltería,
loxicamente a súa contía e valor
dependía da situación económica.
Trala pedida de man, viñan os
cursiños e as proclamas, a voda na
igrexa con toda a pompa e boato, con
vestimenta de gala para a ocasión e
como padriño o pai da noiva e
madriña a nai do noivo, invitados das
dúas familias, para acabar nunha festa
e banquete na casa da aldea. A entrega
de aneis que  baixo ningún concepto
podían caer ao  chan porque darían
mala sorte para o futuro, e de  arras
que simbolizaban a riqueza; o ciclo
repetíase.

Moitas destas historias quedaron
esquecidas polo camiño pero outras
aínda se conservan hoxe en día.

               Viveiro, marzo de 2019

¡PARABÉNS AO PROVISIONAL NO
SEU VINTE E CINCO CUMPREANOS,

E QUE SEXAN MOITOS MÁIS!
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Dende o 4 ao 8 de marzo, aproveitando o ponte de entroido, 30 alumnos de 1º de bacharelato
realizaron unha viaxe cultural a Roma acompañados polos profesores Xan Fernández Fernández,

Emma García Rivas e Ricardo Quevedo Blanco.
Durante a estancia desenvolveron unha intensa actividade con visitas aos lugares de

maior interese pedagóxico e cultural. Na fotografía do día 5 vemos o grupo fronte á basílica de
San Pedro na Cidade do Vaticano.

VIAXE A ROMA

Viaxe a París

Os alumnos de 4º de ESO e de 1º de Bacharelato que cursan
Francés estiveron nunha viaxe pedagóxica en París dende o 18
ao 22 deste mes; dado que esta edición se fai cunha antelación

de 15 días, non dispoñemos neste momento da información
xeral e grao de cumprimento dos obxectivos da actividade.

INFORMAREMOS MÁIS DETALLADAMENTE NO
PRÓXIMO NÚMERO (21 de xuño de 2019)

www.edu.xunta.es/centros/iesmariasarmiento/

CURSO AFD DE MANTEMENTO
DE VEHÍCULOS

Dende xaneiro a xuño, estase
celebrando nas instalacións do centro
un curso AFD (accións formativas para
desempregados) sobre O motor e os seus
sistemas auxiliares cun total de 538
horas de formación e, posteriormente,
80 de prácticas en empresas.

A docencia corre a cargo do
profesorado do Departamento de
Mantemento de Vehículos e, unha vez
superado, os asistentes poderán validar
estas unidades de competencia por
módulos do ciclo medio.
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Mª Carmen Piñón Pita, Alexia Salgueiro Cazás,
Claudia Calvo Pérez, Yaiza Fanego Fdez.

Marta Quelle Domínguez, Mª Nanuela Díaz
Carmen Fdez. Peláez, Marta Pigueiras Blanco,
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ANO XXVI, NÚMERO 71
TIRADA 825 EXEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUÍTA a alumnos e
profesores: 800 exemplares, por correo

a antigos profesores, institucións, centros
e medios de comunicación: 25

SUBVENCIONA:
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN E

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
DO  IES MARÍA SARMIENTO
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Case ao tempo que nacía O Provisional, na imprenta
LAR (onde se imprime) adquirían unha xoia para o

deseño e maquetación:
Un "machintosh plus" que custou, naquel momento,
máis de 2.000.000 de pesetas, (12.000 euros).
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Esquiando en Valgrande-Pajares
Do 25 ao 28 de marzo de 2019

5º ANO CONSECUTIVO

O 24 de febreiro celebramos o aniversario do nacemento da poeta de referencia
da literatura galega.  A súa obra  cobra vida, nas voces dos mozos e mozos coma

os nosos alumnos de PMAR , con recitais, lecturas compartidas e todo tipo de
actividades a  forza da súa palabra.

Na lectura dos seus versos atopan unha muller actual e poderosa que se amosa
cada ano que pasa máis próxima a todos e todas, a medida que os investigadores

van clarexando cos seus estudos as capas de escuridade que nola ocultaban.

DÍA DE ROSALÍA
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as nosas mulleres..
e quedan 8.113 máis sen nomear, só en Viveiro...

MarujaMarujaMarujaMarujaMaruja
MalloMalloMalloMalloMallo

Ana Mª Gómez
González. (Viveiro,
1902 - Madrid, 1995)
Pintora surrealista
española, considera-
da como artista da
xeración do 27
dentro da chamada
vangarda interior
española.

LuzLuzLuzLuzLuz
PozoPozoPozoPozoPozo
GarzaGarzaGarzaGarzaGarza
(Ribadeo, 1922),
poeta galega,
membro da Real
Academia Galega.
Filla adoptiva de
Viveiro. A Escola
Oficial de Idiomas
de Celeiro leva o
seu nome dende o
curso 2017-18.

MaríaMaríaMaríaMaríaMaría
LoureiroLoureiroLoureiroLoureiroLoureiro
GarcíaGarcíaGarcíaGarcíaGarcía
(Viveiro, 1982),
avogada.
Nai de dous nenos.
Primeira alcaldesa
de Viveiro, cargo
que exerce dende o
ano 2013.

HelenaHelenaHelenaHelenaHelena
PérezPérezPérezPérezPérez
InésInésInésInésInés
(Bruxelas, 1968)
filla de emigrantes.
Profesora de
Francés, é a primeira
directora do noso
centro dende a súa
creación no ano
1932.

ArantxaArantxaArantxaArantxaArantxa
TTTTTorizaorizaorizaorizaoriza
PérezPérezPérezPérezPérez
Ex-alumna do IES
María Sarmiento.
Viveirense  de 29
anos. Patroa de
costa, a primeira
muller que estivo ao
mando dun barco
no Gran Sol.
Actualmente pesca
nas Illas Malvinas.

GRAN ANGULARGRAN ANGULARGRAN ANGULARGRAN ANGULARGRAN ANGULAR
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