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Dende o 16 de setembro, data da incor-
poración do alumnado de 1º de ESO, foise
realizando ata final de mes unha acollida
gradual do alumnado que, para este cur-
so 2020-21, supera os 750 alumnos.

A actividade lectiva puido desenvolver-
se con certa normalidade, tendo en conta
a situación de pandemia que padecemos
procurando, na medida do posible, aten-
der as pautas protocolarias ditadas polas
autoridades sanitarias, tarefa moi difícil
con tanto alumnado e tanta diversidade.
Algunhas das medidas extraordinarias de
prevención dos contaxios foron:

Un trimestre marcado
pola prevención

S U M A R I O

SEN CASOS DE COVID
 NO NOSO CENTRO

 A incidencia coñecida da
COVID-19 no IES María

Sarmiento, neste trimestre,
foi practicamente nula pese
a ser o Instituto da Mariña

con máis matrícula.

Apenas houbo unha
decena de alumnos e un
profesor que tiveron que
gardar cuarentena por ter

contacto con positivos.

Considerando esa afecta-
ción, podemos dicir que o

desenvolvemento das
actividades lectivas foi

significativamente mellor
do que se prevía.

-uso da máscara en todo momento.
-lavado de mans e aplicación de hi-

droxel á entrada e saída das aulas.
-reorganización dos espazos e sentido

dos percorridos nos corredores.
-desdobre do primeiro curso e activi-

dade semipresencial en ciclos de alta de-
manda como Electromecánica de Vehí-
culos ou Soldadura e Caldeirería.

-incorporación de 4 profesores de
apoio ao cadro ordinario.

En xeral, toda a comunidade educati-
va intentou cumprir coas esixencias, agás
casos puntuais que foron sancionados.

- Adíanse as eleccións para a renovación do Consello Escolar -
Mediante unha Resolución do 22 de outubro, a Secretaría Xeneral de Educación e F. P., comunicou o aprazamento das

eleccións para a renovación do Consello Escolar, que tiñan que celebrarse en novembro, por mor da crise sanitaria.
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Como diciamos no titular, as medidas pre-
ventivas fronte á covid-19 marcaron o fun-
cionamento do centro ao longo do trimestre
que agora remata; sen dúbida que o seu cum-
primento supuxo un esforzo adicional para
o profesorado, persoal non docente e, por
suposto, para o alumnado e familias.

O persoal docente viuse na obriga de adap-
tar as programacións didácticas e a meto-
doloxía á nova situación na que a aula vir-
tual cobrou especial protagonismo; no caso
do persoal non docente, cun traballo salien-
table por manter os espazos desinfectados
e facendo cumprir as normas de autopro-
tección persoal e colectiva acordadas.

Tamén, somos conscientes do esforzo das
familias que afrontan problemas organizati-
vos e económicos derivados desta situación
sanitaria; pola súa banda, o alumnado, por
mor da necesaria ventilación, ten que sopor-
tar frío, ruídos... condicións que non favore-
cen o seu traballo na aula; a todos o noso
agradecemento.

Este traballo ten unha recompensa clara:
de momento, no noso centro, non tivemos que
illar ningunha aula nin que lamentar enfer-
mos graves.

Pero esta tensión debe manterse, e incluso
incrementarse nos próximos meses, toda vez
que o virus non desapareceu e que a situa-
ción continúa sendo perigosa e complexa,
sobre todo, agora que vén o inverno.

Por iso, animamos a toda a comunidade
educativa, particularmente o alumnado, a se-
guir mantendo as normas xerais que dictan
as autoridades sanitarias e as propias do cen-
tro, entendendo que vivimos unha situación
excepcional que, seguro, revertirá e pronto
poderemos volver facer vida social, e com-
partir tempos estupendos no patio, nos co-
rredores e en todo o espazo educativo.

Boas festas de Nadal co desexo dun novo
ano 2021 sen pandemia.

FALECEMENTOS

O 2 de xullo faleceu o exalumno Cristóbal Doce Ríos
con só 30 anos de idade. As tráxicas circunstancias da súa
morte conmocionaron ao Ortegal de onde era natural e,
tamén, O Vicedo porque alí rexentaba un taller ao que

entrara facer a FCT.
Faleceu outro exalumno mozo, Luis Rego Gómez, de

38 anos de idade. Aconteceu o 1 de setembro mentres se
bañaba na praia de Area.

Lamentamos a perda da nosa compañeira,
Mª Jesús Casariego Guerreiro,  Profesora de Pedagoxía

Terapéutica, falecida o 24 de outubro despois dunha
longa enfermidade.

Tamén faleceu outra excompañeira o 6 de novembro,
Isabel Cruz Chaves, xubilada, que traballou como

limpadora no noso centro durante moitos anos.
As nosas condolencias!

NOVA AULA PARA SOLDADURA
E CALDEIREIRÍA

 Os talleres do ciclo medio de soldadura e caldereiría incor-
poran ao sistema de corte por plama CNC, posto en marcha no
2016, unha aula de novas tecnoloxías nos ámbitos de plegado
e soldadura robotizada. Segundo nos comentou o Xefe de De-
partamento, Eliseo Maseda Iglesias, esta dotación adquirida
coa colaboración da Fundación Alcoa permitirá unha mellora
significativa nas competencias profesionais do alumnado, acor-
des coas demandas do mercado actual.
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* FOTO ÁLBUM *
Acto de inauguración dos festexos na honra de San Xoán Bosco -  Ano 1971

De esquerda a dereita están: Pedro Álvarez Expósito, José Solla Díaz, Silvestre Rúa,  Luciano Varela López,
Ángel Rodríguez Vázquez, Amado Aguiar Aguiar, Vicente Balseiro Castro, Moncao Pernas e

Irineo Pardos Castejón

Uns 75 profesores do noso centro
acudiron ao centro de saúde de Vivei-
ro a comezos de curso para facer a
proba da Covid-19. Mentres, o per-
soal non docente, 12 persoas, fixeron
a proba unha semana máis tarde.

 A totalidade deu negativo.

NÚMEROS ANTERIORES

O Provisional
Podes consultar os números

anteriores no enderezo web do
IES María Sarmiento, apartado

REVISTA ESCOLAR

test rápidos
ao persoal do centro

O Consello Escolar, na sesión cele-
brada o 21 de outubro, aprobou os
dous días non lectivos no noso Insti-
tuto; son os seguintes:

8 de xaneiro de 2021
18 de de maio de 2021

días non lectivos
para este curso

Por primeira vez, en máis de 20
anos, non se imparte o 1º curso do
bacharelato de adultos. Isto foi debi-
do a que non se logrou un mínimo de
alumnos necesarios para acadar a au-
torización necesaria para seguir estas
ensinanzas vespertinas.

sen alumnos en 1º de
bacharelato de adultos
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        Ana Otero Rodríguez
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ENTREVISTA:        Ana Otero Rodríguez
Natural de Magazos (Viveiro),
estudou o Bacharelato no
IES María Sarmiento, é Enxeñeira
Química pola Universidade de
Santiago de Compostela.

Actualmente cursa o Doutorado
Industrial no Instituto de
Investigación e Tecnoloxías
Agroalimentarias (IRTA) de
Barcelona e na empresa
alimentaria Mafrica, en Manresa.

                 *   *   *

• En primeiro lugar, como
viviches o teu paso polo IES
María Sarmiento?

Ao chegar xusto no
bacharelato, vivino como unha
experiencia ponte entre o
instituto e a universidade.
Sempre tiven claro que o meu
futuro ía ir camino das ciencias,
pero na etapa no María
Sarmiento acabei de definir a
carreira que finalmente acabaría
cursando. Recordo
positivamente tanto compañeiros
como profesores. A implicación
destes últimos foi clave na
preparación da selectividade,
pois o desgaste a final de curso
era importante e ata o final
tivemos apoio deles coas clases
de preparación prePAU.

• Lembras algunha anécdota
ou referencia salientable?

Máis que anécdotas concretas,
lembro clases e épocas dentro
deses dous anos. Por exemplo as
clases de Historia, foron as
primeiras ás que asistín nas que
o material didáctico se apoiaba

en diapositivas, metodoloxía que
logo continuaría na universidade.
Ademais é curioso porque
daquelas eu non estaba
especialmente interesada pola
historia, de feito na selectividade
escollín Filosofía, pero
actualmente é un tema que me
atrae motísimo e nos meus ratos
libres leo libros de historia, fíos
de twitter e incluso escoito
podcast.

• Continúas mantendo
contactos coa comunidade
educativa do centro?

Resulta un pouco complicado,
pois vivo moi lonxe, o contexto
actual dificulta o poder viaxar a
Viveiro e ademais non teño redes
sociais. Pero aínda así, cando
vou de visita sempre saúdo con
ganas ós meus antigos profesores

cando coincidimos pola rúa,
aínda que hai algún ao que hai
moito que non vexo.

• Como ves os cambios
habidos desde que fuches
alumno do noso centro?

Fai pouco tiven contacto cunha
actual alumna que me comentou
a incorporación de materias
como Psicoloxía ou Educación
Física como optativa en segundo
de bacharelato. Ambas
iniciativas parécenme necesarias
para afrontar a vida fóra do
contorno educativo: a Psicoloxía
é un pilar para poder ter unha
boa relación cun mesmo e cos
demáis mentres que a Educación
Física é  básica para a saúde
tanto física como mental. No
meu caso nos meus anos de
instituto non practicaba deporte
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ENTREVISTADOS
 ANTERIORMENTE:

Cristian Vale Varela,
David González Pigueiras,
Andreea Daniela Moisa,

Sara Isabel Méndez Toriza,
 Diana Fernández Gómez e David Díaz Díaz,

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

-REDACCIÓN-

fora do entorno escolar, mentres
que máis tarde foi una
necesidade persoal comezar a
facelo e actualmente dedico dúas
ou tres horas  semanais á
práctica deportiva.

• Respecto ao esforzo e
constancia no logro dos
obxectivos, que lle dirías aos
estudantes actuais?

Que dirixan o seu futuro
profesional cara aquilo que lles
guste, escoitando sempre os
consellos do entorno educativo e
familiar para acabar de definirse.
Ao final imos dedicar moitas
horas á nosa actividade
profesional, por iso é vital que
sexa algo do noso agrado.
Despois, con paciencia e moito
esforzo, sempre todo sae
adiante, aínda que aparezan
pequenos impedimentos no
camiño. Pero por encima de todo
gustaríame transmitirlles unha
mensaxe de positivismo dentro
das circunstancias nas que
estamos vivindo. É importante
ter unha rede de seguridade na
que apoiarse.

• A túa carreira estivo sempre
enfocada ao ámbito da industria
química pero entrando en
contacto con varias
especialidades, con cal te sentes
máis identificada?

Dende a universidade recordo
ter bastante claro que quería
dedicarme ao entorno ambiental.
Estamos nun contexto
complicado, no que os recursos
naturais comezan a esgotarse e o
impacto ambiental das nosas
actividades non deixa de
aumentar. Isto ten unha
importante repercusión tanto no
entorno como na saúde persoal.
En todas as empresas nas que
estiven intentei reforzar as

actividades dedicadas a
minimizar este impacto, e cada
vez a sociedade parece estar
máis concienciada.

•  Que cres que se pode facer
dende o mundo educativo para
a contaminación ambiental?

A educación é básica para a
concienciación sobre o cambio
climático. Non só no entorno
educativo, que entendo que as
horas lectivas son finitas e é
complicado dedicar tempo a
todo, senón tamén no entorno
familiar, nos medios de
comunicación, etc. Estamos
nunha situación de crise
ambiental case crónica, e é
necesario frenar a deriva actual
se queremos que a situación non
empeore. Os cambios son  moi
evidentes, os nosos avós que
están vivindo esta penosa
transición percíbeno no clima,
nas colleitas, etc.

• Estiveches en varias
empresas e finalmente
reemprendiches os estudos
universitarios cun doutorado,
como está sendo a experiencia?

A experiencia en xeral está
sendo moi positiva. No meu
caso ademais, ao tratarse dun
doctorado industrial, aúnase o
entorno académico e
empresarial, polo que os
resultados do meu traballo de
investigación en IRTA terán una
repercusión directa na empresa
(Mafrica). Teño a sorte de estar
nun entorno moi enriquecedor,
tanto no centro de investigación,
onde teño contacto con outros
estudantes de doctorado e
investigadores de outras
especialidades como na
empresa, onde traballo no
departamento de i+D+i.

• Como ves a situación da
investigación na actualidade,
tendo en conta a crise sanitaria
que estamos vivindo?

A investigación nunca foi unha
prioridade dende as instituciós e
por iso os profesionais do sector
están suxetos a una situación
laboral pouco estable. Moitos
teñen contratos estacionais e
teñen que saír do país para
seguir desenvolvendo a sua
carreira. Sen embargo, en épocas
de crise como a actual, é a
investigación a única vía para
poder saír adiante. As axudas ao
i+D+i son escasas, e neste caso
son imprescindibles para revertir
a pandemia.
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I CONCURSO DE MICRORRELATOSI CONCURSO DE MICRORRELATOSI CONCURSO DE MICRORRELATOSI CONCURSO DE MICRORRELATOSI CONCURSO DE MICRORRELATOS
DE MEDO E TERRORDE MEDO E TERRORDE MEDO E TERRORDE MEDO E TERRORDE MEDO E TERROR

Os departamentos de Lingua
Castelá, Lingua Galega e o equi-
po da biblioteca convocaron a
primeira edición do concurso “Mi-
crorrelatos de medo e terror”  por
mor da celebración do Samaín.

O concurso, aberto ao alumna-
do de todos os niveis e ensinan-
zas do noso Instituto, tivo os se-
guintes gañadores:

Votación do xurado.
1º de ESO, "A caixa maldita" de

Daniela Iglesias; 2º de ESO, "O

reloxo" de Marina Gómez e
"Nunca cruces sin mi" de Johan-
dy Santiago; en 3º, 4º de ESO e
bacharelato, "Mar de carmesí" de
Yago Cerdeiras.

Mentres, na votación popular fo-
ron en 1º de ESO, "El garaje" de
Paula Candia; 2º de ESO, "O re-
loxo" de Marina Gómez; para 3º,
4º de ESO e bacharelato, "Ilusa
noche" de Mª Isabel Guirado.

A entrega de premios, consisten-
tes en entradas para o cine e va-

Tamén se fixo unha selección de
películas, libros  e banda deseñada
sobre terror como nos amosan Andrés
e Pablo, colaboradores da biblioteca

les para a cafetería, tivo lugar o
10 de novembro.  Como novida-
de, sinalar que, ademais do xura-
do composto por profesores, ta-
mén se escoitou ao alumnado que
puido votar a través das diferen-
tes redes sociais habilitadas.

 Parabéns aos gañadores e aos
organizadores desta actividade.

Por cuestión de espazo só
puidemos publicar algúns dos

traballos (ver páxina 8).

EXPOSICIÓN DE TRABALLOS DE BIOLOXÍA: ALUMNADO DE 3º DE ESO
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Dentro do proxecto Voz Natura 2019/2020,
coordinado polo profesor Francisco Basanta
Barro, durante o período confinamanto da pa-
sada primavera o alumnado da materia de Edu-
cación Plástica e Visual, orientado polo profe-
sor Francisco Hermida Trastoy, traballou aspec-
tos relacionados coa reciclaxe e a potenciali-
dade do lixo como recurso artístico.

En total houbo unha ducia de finalistas no
concurso derivado desta unidade didáctica, re-

sultando gañadores: Iago Vieira, Andrea Ferreiro, Brais Fdez. Sierra e
Miguel Fdez.Veiga que recibiron unha bolsa de agasallo e diploma.

O acto de entrega dos premios tivo lugar no salón de actos o pasado
30 de outubro, momento que recollemos na fotografía.

Premiados no concurso "Lixo feito Arte"

O Día Internacional
da Eliminación da
Violencia contra
a Muller (aprobado
pola Asemblea
Xeral das Nacións
Unidas na súa
 resolución
54/134 o 17 de
decembro de
1999), celébrase
anualmente
cada 25 de
novembro

Cartel deseñado por Andrés Insua (2ºESO-C),
colaborador da biblioteca, por mor do 25N

Banco vermello
O Concello de Viveiro, a través do CIM (centro de

información da muller), instou ao alumnado dos cen-
tros educativos a participar na creación dun lema alu-
sivo á prevención da violencia de xénero.

Os gañadores foron Yeray Rodrigo López Otero e
José Juan Fernández Cobelo de 3º de PMAR, xunto
a Denis Díaz Rivera de 1º FP Básica (Automoción)

Na foto fotografía vémolos detrás do banco pinta-
do co texto premiado, acompañados pola nosa  orien-
tadora María García Quintela.

O acto de presentación tivo lugar o 24 de novem-
bro. Parabéns!
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     A CAIXA MALDITAA CAIXA MALDITAA CAIXA MALDITAA CAIXA MALDITAA CAIXA MALDITA, Daniela Iglesias.

A familia Ford mudouse a Nova York. As súas fillas Melissa
e Clara, de 6 e 15 anos respectivamente,  foron con seus pais
a pasar o día a un mercado. Alí Melissa quixo comprar unha
caixa vella que, a verdade, non era nada bonita.

Pola noite, cando Melissa estaba durmindo, espertou so-
bresaltada polo ruído que fixo algo que caera ao chan. Fora a
caixa, estaba tirada na alfombra. A nena volveuna colocar no
seu sitio e voltou para a cama. Pero cando estaba a durmir, a
caixa volveu caer, nesta ocasión facendo un gran estrondo
que espertou aos seus pais.

 Xa era pola mañá e Melissa quería levar a caixa ao colexio
o seu primeiro día de clase. Cando entraron, Melisa fixo ami-
gas rapidamente, pois era unha nena moi sociable. De súpeto,
unha das nenas púxose moi pálida e respiraba con dificultade.
As demais foron chamar a directora. Ao ver a caixa explicoulle
a Melissa que aquel obxecto contiña un espírito maligno e que
ocasionaba moitas traxedias na casa onde se atopaba. Iso oco-
rrera na casa da nena que choraba: seu irmán morreu asfixiado
co cable do rato do ordenador mentres xogaba.

A directora pediulle a Melissa que destruira a caixa inme-
diatamente.  Pero a nena non lle fixo caso. Cando chegou á
casa, colleuna e escondeuna no seu cuarto. Aquela era a noite
de Samaín.

Á mañá seguinte Melissa atopou a súa irmá morta cos ollos
cheos de sangue, correu ata a habitación de súa nai e alí
estaba tumbada na cama cun coitelo no peito. Baixou ao
garaxe e seu pai estaba esmagado debaixo do coche.

Melissa colleu a caixa e tirouna nunha papeleira da rúa.
Uns minutos máis tarde, unha nena colleu a caixa e levouna
para a súa casa.

O RELOXO,O RELOXO,O RELOXO,O RELOXO,O RELOXO, Marina Gómez.
Recordo aquel reloxo… o reloxo de pé que miña nai her-

dara da bisavoa e que presidía a entrada da miña casa como se
fose un trofeo familiar. Segundo contaba meu pai, non se
podía mover de alí polo valor sentimental e porque era o
único obxecto que se gardaba da avoa Melisa.

Cada vez que abría a porta, saía un paxaro case sen plumas
cantar en punto, aínda que fosen e dez ou e vinte. Sempre
pensei que aquel reloxo escondía un gran segredo que proba-
blemente só coñecera o paxaro, ou quizais a avoa tamén o
sabía, ou miña nai… e nunca quixeron contalo.

Unha tarde fría e escura de inverno, ao chegar á casa, unha
sensación estraña percorreu o meu corpo desde os pés ata a
cabeza, como unha friaxe intensa. Ao meter a chave para poder
aceder ó interior unha forza empurraba a porta desde dentro.
Cando puiden abrila, nunha ollada descubrín que o reloxo
non estaba, alguén o levara do lugar onde acostumaba. Perco-
rrín todos os habitáculos da casa en busca da reliquia pero non
estaba por ningures, desaparecera por arte de maxia. Non en-
tendía nada pero tampouco preguntei, entendín que se non
estaba alí sería porque miña nai decidira vendelo.

Á mañá seguinte, notei a mamá máis preocupada que de
costume. Estaba a contarlle a papá que non entendía como
puideran entrar na casa e roubar o reloxo, que de seguro pron-
to teriamos malas novas… Non erraba, a noticia que ocupaba
a portada de todos os periódicos dicía así: “Familia con tres

fillos asasinados esta noite por causas que se descoñecen.” E
seguía: ”Os autores do roubo dun reloxo de cuco de incalcu-
lable valor, morren a picotazos mentres durmían. Os corpos
aparecen na entrada da casa, colocados de xeito que parecían
trofeos de caza.”

NUNCA CRUCES SIN MÍNUNCA CRUCES SIN MÍNUNCA CRUCES SIN MÍNUNCA CRUCES SIN MÍNUNCA CRUCES SIN MÍ, Johandy Santiago.
Un día normal una madre llevó a su hija Rosa al colegio.

La madre siempre la llevaba caminando porque no tenían
coche. Ella no se iba hasta que Rosa cruzara la calle porque
siempre pasaban coches y motos con mucha velocidad, pero
ese día la madre se descuidó unos minutos. Cuando se dió la
vuelta por el ruido, vió a la niña tirada en el suelo. Ya era
demasiado tarde. Rosa había cruzado la calle y un coche la
había matado. La madre quedó devastada después de su muer-
te. Se sentía tan sóla que tuvo otra hija a la que le puso Rosy.

Al pasar los años Rosy creció y la madre aún no le había
contado nada sobre su hermana Rosa. La madre intentó reem-
plazar a Rosa llevando a Rosy al mismo colegio, a vestirse
igual y a actuar igual a como lo hacía Rosa. El primer día que
la madre llevó a Rosy al colegio, le dijo con preocupación:
”Nunca cruces sin mí”, a lo que Rosy con una sonrisa sinies-
tra se despidió diciéndole: ”tranquila, mami, no me va a pa-
sar lo mismo otra vez”.

MAR CARMESÍMAR CARMESÍMAR CARMESÍMAR CARMESÍMAR CARMESÍ, Yago Cerdeiras.
Son las 23:40 de la noche del 20 de Junio, noche del sols-

ticio de Verano. Dentro de 4 minutos ocurrirá el cambio de
estación, y ese instante en mi pueblo se festeja con fuegos
artificiales en la playa. Mis padres y yo estamos ilusionados.

2 minutos. Sigo bebiendo mi batido de plátano y fresas,
sabroso como aquella noche de luna creciente, en el medio
de aquel negro cielo estrellado. El mar estaba bastante tran-
quilo, pero las pocas olas que se alcanzaban a oír eran muy
placenteras.

30 segundos. Saco el móvil para poder sacar unas fotos al
espectáculo nocturno que iba a celebrarse allí en pocos se-
gundos. 3... 2... 1...

El primer cohete sale disparado, produciendo un sonido
molesto pero lleno de adrenalina. El zumbido cesa, pero el
cohete no explota.

Mis párpados empiezan a cerrarse lentamente...
Puedo escuchar el ruido de las estrellas, me alertan de un

peligro inquietante... Abro los ojos y no veo a nadie, todo el
mundo que estaba en la playa se ha esfumado, incluso mis
padres. Me levanto y miro al cielo. Me fijo en que la luna,
ahora decreciente, ya no emite luz comparada con las estre-
llas. Es muy hipnótico.

Bajo la mirada y me fijo en el mar, en aquel mar carmesí,
rojo como las fresas utilizadas en mi batido. No se oye nada,
solo el estridente chillido de las estrellas, que cada vez que
me acerco a la orilla es más insoportable. Me siento total-
mente atraído por la belleza de la marea... De repente, diviso
una ola gigante, a lo lejos, que se acerca hacia mi. Pero yo...
no me muevo. Me quedo contemplando como la gran ola
carmesí me engulle por completo. Sé nadar, pero no quiero
hacerlo... Simplemente disfruto de mi momento. Sé que ha
llegado la hora…
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Confinados, e despois que?
positivismo ante a covid     Marina Gómez

visión de
Bruno
Pernas

Andrea Valella

a miña nova normalidade Candela Villarmea

Traballos realizados polo
alumnado que cursaba 1º de
ESO durante o confinamento

de marzo e abril.
Materia: Educación Plástica e

Visual
Profesor: Francisco Hermida
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Estimulación ambiental
Existen estudos científicos que

relacionan directamente o
ambiente co desenvolvemento
cerebral e o xeito de construír a
aprendizaxe. Ao interectuar co
medio aprendemos porque o
cerebro modifica a súa estrutura
creando novas  redes neuronais.

Sabemos que isto xa sucede
antes de nacer; o proceso de
neuroxénese prenatal vese
influenzado, entre outros
condicionantes, pola  nutrición
materna, a produción hormonal,
o consumo de substancias,  o
tabaquismo, o estrés ou o estilo
vida da xestante.

Outra etapa fundamental para
o desenvolvemento cerebral, en
termos de aprendizaxe, é a que
ten lugar na infancia (debido  á
capacidade para a conectividade
sináptica do cerebro nesas
idades); por iso, prover as nenas
e nenos dun contorno de
experiencias variadas e
enriquecedoras, evitando os
factores de risco como a falta de
relación afectiva, o cuidado
persoal, a falta de relacións
sociais ou xogo, poden ser
determinantes para o seu óptimo
desenvolvemento; neste punto,
tamén convén sinalar que nestes
primeiros anos de vida debe
prevalecer a interacción co
mundo real, prescindindo das
pantallas. Todo isto debe
acontecer sen   sobrepasar a
capacidade de procesamento: iso
podería dar lugar a un bloqueo
por saturación: a
sobreestimulación.

Na adolescencia, a aprendizaxe
abarca xa funcións cognitivas de
máis nivel coma o autocontrol, a
autonomía e a formación da
identidade individual, sendo moi
importantes nesta etapa as
interaccións co grupo de iguais e
os modelos adultos.

Mentres, nos maiores, a
característica que distingue a
aprendizaxe é o autocontrol
sobre a interacción ambiental coa
premisa de que somos capaces de
aprender ao longo de toda a vida.

Atención
Estamos ante un  proceso

mediante o cal adoptamos e
seleccionamos os estímulos
importantes, ignorando os
irrelevantes. Sen esa atención
selectiva, os nosos cerebros e
sentidos veríanse desbordados,
non poderiamos manexar tanta
información que se nos presenta.

Polo tanto, requírese dunha
atención específica. Por exemplo:
resulta difícil concentrarse nunha
lectura cando hai ruído ou alguén
está cerca falando. (Ver a  lei de Yerkes-
Dodson, no recadro da páxina seguinte).

Emocións
Constitúen un estado mental,

agradable ou non,  que se asocia
a unha determinada situación,
dando lugar a un comportamento
que implica cambios nas formas
de ser e de expresión.

Cando os sucesos son
negativos, activan unha resposta
estresante. En principio, certo
nivel de estrés, produce un
aumento do rendemento

cognitivo ao elevar o nivel xeral
de alerta e  atención sobre a
información de interese. Non
obstante, situacións de estrés
intenso, ou mesmo crónico,
teñen consecuencias negativas
sobre  a aprendizaxe.

Mentres, os sucesos positivos
fan que as neuronas liberen
dopamina, o que  provoca unha
maior claridade de pensamento.
Apréndese mellor o que ten
consecuencias positivas e, aínda
máis,  esta aprendizaxe é máis
eficiente se o logro é maior do
esperado a priori.

É importante, polo tanto,
traballar as emocións
asociándoas cos estímulos para
que estes adquiran un significado
positivo. Metodoloxías coma o
condicionamento clásico,
autónomo, instrumental ou
operante son coñecidas polos
docentes para este fin.

Tamén se pode producir
aprendizaxe mediante a
instrución, a observación ou a
exposición a modelos; nestes
casos, sen mediar a experiencia
emocional.

Chegariamos á autorregulación
ou competencia emocional
cando os individuos inflúen nas
súas propias emocións, en como
as experimentan e expresan. Para
logralo, é necesario o seu
coñecemento, ter  capacidade de
control e de automotivación (ver
apartado seguinte), traballar a
empatía, a asertividade,  e as
habilidades para as relacións
interpersoais.

Algúns condicionantes da aprendizaxeAlgúns condicionantes da aprendizaxeAlgúns condicionantes da aprendizaxeAlgúns condicionantes da aprendizaxeAlgúns condicionantes da aprendizaxe

A aprendizaxe constitúe o elemento nuclear de calquera tipo de ensino, un proceso inmanente que ten por
obxecto o perfeccionamento do individuo;  o desenvolvemento acadado, nun momento dado, ten que ver

co aprendidido ao longo da vida e ten s súa expresión na maneira de ser
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Motivación
Constitúe a

predisposición ou
tendencia á acción
resultante dunha emoción.
Esa forza motivacional é
dependente do resultado
ou avaliación que o
individuo sexa capaz de
facer da resultante das
accións.

Os expertos falan de
dous tipos xerais de
motivacións, aínda que
ambas son difíciles de
separar.

Motivación
extrínseca, se o
referente para a acción é exterior
ao individuo. Por exemplo:
estudar o bacharelato polo seu
carácter propedéutico.

Motivación intrínseca, cando a
emoción non ten referente
externo. Por exemplo: estudar
algo que che gusta, só polo
placer de facelo ou de adquirir
coñecementos.

Sono
É un estado cerebral

caracterizado pola inhibición dos
sistemas de alerta  e desconexión
dos estímulos externos.  Resulta
esencial para a restauración das
funcións corticais; sen dormir
non poderiamos vivir.

Durante o sono suceden
diversas fases:

-sono profundo, coa presenza
de ondas cerebrais longas e
espaciadas, sincronizadas no
electro, ton muscular moderado,
movementos lentos, ou nulos,
dos ollos.

 - sono paradóxico, neste caso
as ondas son curtas, rápidas e
non están sincronizadas;
movemento rápidos dos ollos.

Entre as funcións atribuídas ao
sono están a de consolidación,
reorganización e revalorización
emocional e integracións das

A lei de Yerkes-Dodson relaciona  o rendemiento e o estrés, desarrollada
polos psicólogos Robert M. Yerkes e John Dillingham Dodson en 1908, di que
"o rendemento aumenta coa excitación fisiolóxica ou mental, pero so ata certo

punto".  Tanto un nivel insuficiente, como un nivel excesivo, de activación xeral
fan que diminúa esa relación.

aprendizaxes producidos durante
a vixilia.

Polo tanto, o sono resulta ser
un factor esencial da
aprendizaxe.  Non durmir, ou
facelo insuficientemente, pode
asociarse a múltiples trastornos
psicolóxicos, como a depresión,
os problemas de conduta, a
vulnerabilidade ao estrés, o
déficit de atención, a
hiperactividade e,  como
resultado, aparecen as
dificultades de aprendizaxe, peor
rendemento académico, menor
eficacia mnemónica, peor análise
para a toma de decisións, etc.

Alimentación e exercicio físico
O cerebro necesita unha

continua achega de oxígeno,
augua e nutrientes. Non é
necesario dicir que o oxígeno é
vital para o metabolismo
neuronal e que a súa falta
provoca a morte cerebral en
minutos.

Respecto aos nutrientes, o
principal é a glicosa, pero son
igualmente importantes os ácidos
grasos de cadea longa
insaturados e os alimentos con
contido proteico.

Tamén, o exercicio físico é de
suma importancia para a

RESULTADOS ÓPTIMOS

Máximo

Mínimo

Aburrimento

Incremento da
atención

Ansiedade

Colapso

aprendizaxe; son coñecidos
os efectos beneficiosos
sobre os procesos de
atención, sobre o
desenvolvemento, o control
e coordinación motora e
sobre o  alinguaxe.

Lugar de traballo
Pensando soamente

na aula e no espazo
de estudo no fogar,
xa se nos veñen á
mente unha serie de
requisitos básicos que
deben cumprir;
obviamante, toda
contorna é un lugar

de aprendizaxe, pero sería moi
amplo sintetizar os seus
elementos.

Polo tanto, debemos considerar
o lugar de traballo coma un
instrumento valioso de
aprendizaxe; no caso da aula,
constitúe  un lugar de encontro e
de relacións sociais de primeira
orde; na casa, o lugar referente
para o traballo diario.

No domicilio, debe haber un
local versátil e con
personalidade, estimulante (sen
pasarse), hoxe en día conectado,
co mobiliario axeitado
(prestando atención á
ergonomía), ben iluminado e
ventilado e illado acusticamente.

No caso da aula, ademais,
tecnolóxico, con encerados
dixitais, organizado para o
traballo colaborativo, un lugar de
convivencia.

***
Obviamente, estes aspectos que

acabamos de enumerar son só
algúns dos condicionantes da
aprendizaxe; o obxectivo deste
artigo é só promover a reflexión,
tan necesaria nos momentos que
vivimos, na comunidade
educativa e, sobre todo, no seo
das familias.
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¡Bo Nadal e Aninovo 2021!

O venres, 16 de outubro, tivo lugar unha actividade de recollida
selectiva de lixo na praia de Covas en colaboración coa asocia-

ción ecoloxista ADEGA e o Concello de Viveiro.
O alumnado de 4º ESO, PMAR, e FP Básica de Automoción e

Administrativo colaborou, xunto cos seus profesores, no desen-
volvemento desta acción de concienciación social, na que se

recolleron más de 140 quilos de lixo en só dúas horas.

Recollida de lixo na praia de Covas

LOTARÍA

O persoal do IES María Sarmiento
xoga este ano 2020 na lotaría de

Nadal uns 12.500 euros ao número

61.862

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

CHARLA SOBRE
MODIFICACIÓNS
NOS VEHÍCULOS

David Moreira e José Antonio
Vizoso Rojo, responsables da em-
presa "Supervisión y Control" e
Xefe da Estación da ITV en Vi-
veiro, respectivamente, mantive-
ron unha charla co alumnado dos
últimos cursos de Automoción na
que abordaron aspectos da nor-
mativa esixible nas modificación
realizadas aos vehículos, unha
vez matriculados. A actividade
tivo lugar no salón de actos o 24
de novembro, momento que re-
colle a fotografía.
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O 11 de novembro xuntámonos no patio para bailar o peón, facer demostracións, concursos e filigranas. Ademais,
nesta ocasión, nas que temos que gardar a distancia sanitaria atopamos neste xogo unha forma ideal de divertirnos.

O coordinador da actividade foi Francisco Hermida Trastoy, xunto con Fran Basanta e Mariluz Díaz, todos amosaron o
seu interese de cara á divulgación e recuperaración dos xogos tradicionais como recurso para favorecer a relación entre
o alumnado nestes tempos tan atípicos que vivimos.

Os campións dos concursos foron os seguintes:
Na modalidade de resistencia, Óscar Cabrera, Iago Vieira e Bruno Pernas; mentres, en filigranas resultaron gañadores

dun premio en material didáctico, Mateo Fraga, J. Luis Maseda, Rubén García e Carlos Pereira.

CELEBRAMOS O DÍA
DO PEÓN

 O peón ten varios

nomes en Galicia, como

buxaina, pión, trompo ou sevillana, aínda

que tamén se utiliza de forma extensiva como sinónimo o

termo peonza.  A súa orixe é antiga, xa que se atoparon restos

dalgúns, feitos con arxila, de máis de 4.000 anos a.C.,  tamén se

encontraron escritos onde se fan referencias a el, ben como xoguete ou ben

coma elemento esotérico. Para “bailar” ben o peón hai que enrolar a piola

forte arredor del, empezando cun lazo que se suxeita na espiga e logo vaise

liando esta dende a punta ata “vestilo”, ou sexa, recubrilo todo; entón, coa corda

ben tensada, agárrase entre os dous dedos índice e corazón para que non se caia ó

lanzalo; a continuación, suxeitándoo ben coa man, lánzase con forza tirando á vez

da piola, o que lle produce rotación. Desde o punto de vista da física, isto

débese ó chamado “efecto xiroscópico”,  unha serie de forzas que actúan

conxuntamente e que evitan que se caia durante certo tempo. Loxica-

mente, para non darlle a ninguén cando se lanza hai que berrar “pión,

pión,... que se me afrouxa a piola, pión, pión…”; así ata que

quedaba libre a pista; tamén recordo que á punta do peón

lle chamabamos o “ verragón”, ademais podese

lanzar as veces que se queira. Hai moitos refrán

alusivos ao noso enxendro: “Polo San

Martiño, peóns no camiño”;  “ Pola

Santa Eulalia, peóns á borralla”, e

xa, cando se acaba a época do

xogo, a comenzos do

inverno, dicimos “Polo
San Amaro,peóns ófaiado”.

Dentro do Plan de Forma-
ción Permanente do Profeso-
rado do noso centro para este
curso 2020-2021, coordinado
pola profesora de Francés, Va-
nessa Liñares Vázquez, traba-
llaranse dúas liñas formativas:

E-Dixgal e Convivencia.
No primeiro caso, darase for-

Plan de formación interna

Óscar Cabrera, un
dos tres gañadores
na modalidade de
resistencia

mación ao profesorado que se in-
corpora ao proxecto telemático.
Mentres, no apartado de Convi-
vencia, vanse realizar as seguin-
tes accións formativas:

-Curso de lingua de signos,
cunha duración de 10 horas.

-Seminario de lingua de signos,
con 20 horas lectivas.

-Seminario sobre educación
emocional, tamén de 20 horas
de duración.

-Seminario de primeiros auxi-
lios (20 horas), e

-Seminario sobre TEA (Tras-
tornos do espectro autista); nes-
te caso, sen confirmar aínda a
duración.
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fai 10 anos

fai 15 anos

fai 20 anos

fai 5 anos

fai 25 anos
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Nº 4, publicación: 22-12-95
EDITORIAL: Curso 95/96, ano de transición
SUMARIO: As obras do pavillón a bó ritmo,

Xubilación de Humberto del Río, As olimpiadas,
Ozono, Xubilación de Emilio Casariego,

Obxectivo: San Xoan Bosco, A capela da Miseri-
cordia, El jardinero de los Cleveland, Ultraligero,

Una curva polivalente,
Percorrido pola Lei Pertierra

Nº 19, publicación: 21-12-2000
EDITORIAL:  Sobre a participación

SUMARIO:Eleccións Consello Escolar, Faleceu
J. Luis Fdez. López, Premio para Primitivo,

Estructura da web, O cachalote que cazou Franco,
Liga de pilas, El naufragio de la Fragata

Magdalena y ..., Medalla de bronce,
Fumar un risco innecesario

Nº 34, publicación: 22-12-2005
EDITORIAL: Rematamos o 1º trimestre

SUMARIO: Efecto Pinhole, MD no IESMASA,
Celebrando o día da xuventude en 1965,

Presenza do románico (III), Visita de profesores
de Turquía, Seguidor solar autónomo, Historia de
meu tataravó, NOVA SECCIÓN: Os meus heroes

olímpicos, Koko Taylor, Potenciar a FPE

Nº 49, publicación: 22-12-2010
EDITORIAL:  Comezado o novo curso

SUMARIO: Resultados electorais, Entrevista a
Manolo Fdez. López, Pechou Construción, Paula
Fraga pregoeira, Elaboración dun cómic, Abalar,

O soño dunha Galicia diferente, Ciencia e
Tecnoloxía en Galego, Estoupido na fábrica de

Alonso, Little Walter, Redes sociais

Nº 61, publicación:18-12-2015
SUMARIO: Ampliarase de novo o Centro,

Plan de Formación, Entrevista: David Fernández
e Valeria Fdez. Luque, Os maquis na zona,

Bibliomasa, Innovación e aforro, Entre dous
mundos, Pechou o colexio de Ourol, Vivendas

mariñeiras, cine: "La versión Browning",
Resolución de conflitos
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Ventá aberta aos libros
X. Cabana

E UN IMPORTANTE XORNAL DE MADRID DESCU-
BRIU AS POETAS GALEGAS

No 2019 Pilar Pallarés recibía o premio Nacional de Poe-
sía por “Tempo fósil”; ao ano seguinte, Olga Novo acada-
ba ese mesmo premio Nacional de Poesía co poemario “Fe-
liz Idade” e, tamén no 2020, Alba Cid obtiña o Nacional de
Poesía Joven Miguel Hernández polo seu orixinal “Atlas”.
Son obras creadas por autoras galegas e EN GALEGO, de
poetas que de súpeto parece descubrir todo o mundo con
sorpresa, como se Pilar Pallarés e Olga Novo habitasen ata
onte nunha península paralela. Tamén os xornais de Ma-
drid se renden ante as novas “Rosalías”, oxalá ese interese
pola periferia poética nos abra os ollos ás lectoras e lecto-
res galegos, moi dados a seguir as modas de Madrid e ig-
norantes do seu valor real, e dunha vez rescatemos a nosa
poesía dos sotos das librerías. Nela encontrarémonos coa
beleza, co latexo da vida e talvez coa nosa identidade.

DOUS LIBROS DIFERENTES:  NO INTERIOR DO ABAN-
DONO E GALICIA CONTADA AOS NON GALEGUISTAS

“No interior do abandono” comeza cun texto en prosa
asinado por “Un ninguén” que nos lembra que existe unha
Galicia rural que está a baleirarse polo desleixo dos nosos
gobernantes e a cobiza dos especuladores, mais avísanos de
que o futuro ou será rural ou non será, de que será verde ou
non será. A continuación vanse alternando as fotografías
das aldeas abandonadas de Sorga e Fechas, do concello da
Bola, que realiza Carlos Lorenzo e mais os poemas de Baldo
Ramos, que nos transportan ao interior do abandono: “Te-
ceron no aire/un berce de seda branca/as arañas da memo-
ria./para que durma/a túa ollada perdida./para que non
sufras/se me ves marchar./teceron na luz/un cadaleito de
seda negra/as arañas do esquezo/para que vivas/no meu
recordo./para que non desesperes/se non regreso”.

“Galicia contada aos non galeguistas”, de Manuel Vei-
ga Taboada, é unha lectura amena para aqueles que desexen
saber algo máis do recanto verde e húmido que habitan. En

apenas cen páxinas imos atopar algunhas luces sobre ese
misterio alleo en que se converteu Galicia para unha boa
parte dos seus, cen páxinas que veñen aclarar un algo aquel
poema de Salvador García-Bodaño, que amosaban un lugar
“...onde todo é por vir e non chega.../Galicia do si, do non
e do quen sabe/duda inmensa/a falar sempre o que lle man-
dan/sin decir o que pensa.” O libro de Manuel Veiga ofrece
respostas sobre esas inmensas dúbidas que rodean este País,
cun último capítulo que debería ser de lectura obrigatoria
para quen di ser de aquí.

O PACTO DO LETARGO E VIVEI-
RO 1810, AUGAS MORTAIS

Despois do éxito de Trazo de xiz e
mais Ardalén, que o situaron entre
os creadores máis respectados da
banda deseñada non só a nivel do
Estado español, non era doado man-
ter o nivel; non obstante, Migue-
lanxo Prado acadou de novo unha
excelente historia, chea de intriga,
cos trazos xa característicos del, un
debuxo depurado e os longos diálo-
gos. Calquera que siga a obra deste autor sabe que para el o
máis relevante é sempre a historia, o guión. E dun mestre do
debuxo depurado a outro: Primitivo Marcos Ferreiro vén de
publicar “Viveiro 1810, augas mortais”, unha historia que
toca de preto as xentes de Viveiro, o afundimento da fragata
Santa María Magdalena e o bergantín Palomo. Si, a lenda xa
é coñecida na bisbarra, mais cobra un novo interese cando a
man do autor nola ilustra cos seus coidadísimos debuxos,
que nos revelan matices dos feitos que se lle escapan á me-
moria popular e ós libros de historia.

O PARAÍSO DOS INOCENTES
O título do libro contén dúas pa-

labras que nos suxiren o delicado e
o fráxil e dende o principio dos tem-
pos fomos atraídos pola verba “pa-
raíso”, pero que ninguén se ache-
gue enganado a esta novela, pois
en realidade estamos ante unha se-
rie de historias duras e de gran in-
tensidade, con personaxes fortes
que se ven obrigados a rachar cos
que queren, co seu mundo coñecido, porque hai que ser moi
forte para deixalo todo, para arrostrar a violencia da guerra e
o terrorismo, os altos muros de arame dos campos de refuxia-
dos, todos os medos e un destino incerto. Unha novela que
nos confirma a presenza de seres que impiden, sen facer
barullo e con pequenos xestos, no fondo heroicos, que o
corazón da esperanza deixe de bater.
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As vacinas nos anos sesenta
J. M. Leal López

O comenzo da vacinación en España
data do ano mil oitocentos coa vacina
contra a varíola, aínda que a súa obri-
gatoriedade non foi efectiva durante
todo o século XIX, polo cal as cobertu-
ras da mesma foron moi deficitarias e os
constantes gromos que ían aparecendo
eran moi difíciles de controlar afectan-
do deste xeito a moitos milleiros de per-
soa. Xa a mediados do século XX, con-
cretamente no ano mil novecentos co-
renta e catro, foi declarada obrigatoria
xunto coa da difteria, outra enfermida-
de infecciosa que minguaba a saúde da
poboación.

A varíola foi unha enfermidade moi
infecciosa, causada por un virus que
ocasionaba moita febre e danaba gra-
vemente a saúde das persoas contaxia-
das. Non só infectaba tódolos órganos
vitais senón que, ademais, pola pel apa-
recían vexigas de pus que formaban cos-
tras que ó secarse e caer deixaban cica-
trices permanentes. A doenza resultaba
moi letal, tanto que a mortalidade se
situaba entre o dez e o corenta por cen
da poboación contaxiada. Así, calcúla-
se que faleceron por varíola máis de tres-
centos millóns de persoas en todo o
mundo. O descubridor da vacina foi o
científico inglés Edward Jenner no ano
mil setecentos noventa e seis, e non se
poido erradicar ata o ano mil novecen-
tos setenta e nove, o que levou á supen-
sión da vacina no ano seguinte.

Por outra banda, a difteria era outra
enfermidade tamén letal, unha das cau-
sas da grande mortalidade infantil a ini-
cios do século XX. Esta infección agu-
da causábaa unha bacteria que afectaba
gravemente as vías respiratorias altas, a
garganta e o nariz, producindo unha
grande inflamación en todo o aparato
respiratorio, circulatorio e nervioso, e a
pel poñíase de cor azul. Nos casos máis
graves provocaba o falecemento. O con-
taxio producíase polas pequenas gotas
de saliva que se desprenden ao respirar,
espirrar e tusir ou tamén polo contacto
con obxectos contaxiados, ao igual que
coa varíola. A vacina apareceu no ano
mil novecentos vinte e tres e, ao pasar a

ser obrigatoria,
reduciu enorme-
mente a mortali-
dade infantil en
todo o mundo.
Hoxe en día é
pouco frecuente,
só hai algún caso
en países onde no
se aplican ben as
vacinas. Posterior-
mente a Organiza-
ción Mundial da
Saúde estableceu
que as vacinas de-
ben administrarse
a calquera idade
con diferentes do-
ses de reforzo ao
longo dos anos.

Outra infección
moi grave foi a poliomielite, tamén cha-
mada polio, outra enfermidade infeccio-
sa causada por un virus chamado poli-
virus. Esta contáxiase e propágase co
contacto directo con persoas infectadas,
tanto por medio de mocos como de fleg-
mas do nariz ou da boca. Afecta princi-
palmente ao sistema nervioso central,
producindo parálise parcial ou total, con
fortes dores musculares, perda de re-
flexos, rixidez muscular, atrofia, fatiga e
dificultades respiratorias, deixando
grandes secuelas e, en casos xa graves,
chegando a producir o falecemento. A
última repunta da polio en España ata-
cou a unha xeración de nenos nados
entre os anos mil novecentos cincuenta
e mil novecentos sesenta, moitos deles
quedaron paralíticos de por vida nas
súas extremidades. Os descubridores
desta vacina foron o científico estado-
unidense Jonas Edward Salk, quen no
ano mil novecententos cincuenta e cin-
co acadou unha vacina inxectable (cun
virus da polio inactivado), e, no ano mil
novecentos, saíu outra que partía da
base de virus atenuados, sendo o descu-
bridor o polaco Albert Sabin, neste caso
tratábase dunha vacina oral moi efecti-
va e que foi a que se seguiu usando maio-
ritariamente ata a actualidade.

En canto á tose ferina, esta era unha
doenza moi infecciosa e contaxiosa, que
afectaba sobre todo a menores de cinco
anos, causando moitos estragos nas vías
respiratorias. A súa orixe estaba nunha
bacteria que producía unha forte infla-
mación traqueo-bronquial e unha tose
moi violenta con asfixia. Calcúlase que
hai máis de cincuenta millóns de per-
soas infectadas no mundo por non te-
ren acceso á vacina que se fai en tres
doses, e cada ano poden falecer ata tres-
centas mil persoas no mundo.

O tétano tamén está neste grupo de
enfermidades moi graves. Vén provo-
cado pola toxina dunha bacteria cha-
mada clostidium tetánico, producido
pola contaminación de feridas por este
xerme, entón a potente toxina tetánica
actúa como un veneno que afecta o sis-
tema nervioso central, causando rixidez
muscular xeneralizada, espasmos dolo-
rosos, dificultade para respirar e tragar,
convulsións e outros síntomas que
ameazan a vida dos enfermos. Nos paí-
ses máis pobres o tétanos é a causa de
falecemento de moitas nais e dos seus
bebés tralo parto pola deficiente hixie-
ne. Grazas á vacinación é moi pouco
frecuente no noso país, pero hai que ter

Nenos vacinándose contra
a poliomielite nos anos 60
(Diario Sanitario)
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Rexistro típico das vacinacións  (Llerman)

presente que nesta enfermidade os va-
cinados non serven de escudo para os
que non o están, ou sexa, que non se
produce inmunidade de grupo, de for-
ma que só a vacinación individual pro-
texe da enfermidade.

Dos anos cincuenta ó sesenta e dous
fóronse vacinando moitos nenos e ne-
nas, aplicándolles as da difteria, a tos-
ferina e o tétanos, chamada tamén tri-
ple bacteriana, ademais da do polivi-
rus, e da varíola, claro.

Eu recordo, cando eramos nenos, que
os nosos pais nos levaban a poñer vaci-
nas aos ambulatorios que había daque-
la, e lembro os sinais que nos quedaban
delas na pel do brazo á altura do ombro,
uns lamparóns que ficaban de por vida
e sinal das vacinas que nos puñeran.
Tamén me acordo de que había unhas
cartillas azuis onde se ían anotando to-
das as vacinas e reforzos que nos po-
ñían. Tamén teño gravados na memoria
aqueles grandes autobuses medicaliza-
dos que viñan a vacinarnos aos pobos
pequenos e a facernos revisións médi-
cas completas cando estabamos no Co-
lexio Pedrosa Latas de Celeiro. Tíña-
mos que levar as cartillas de vacinas ese
día e todos iamos moi nerviosos, o au-
tobús aparcaba nunha explanada que
había na entrada a Celeiro por Térceras,
saiamos do colexio en fila e por orde de
lista, ata que chegabamos ao autobús
con todo o que se podería encontrar
nunha clínica pequeña. O mestre situá-
base na porta e ía chamando un a un, ó
entrar facíannos unha serie de pregun-
tas sobre as enfermidades que tiveramos
e outras en xeral, logo unha revisión
médica completa, oídos, boca, ollos,
tensión, en fin de todo, finalmente mi-
rábannos a raios X os pulmóns e o tórax
xa que daquela había moita tuberculo-
se. De seguido poñíannos varias vaci-
nas e máis reforzos das que xa tiñamos
postas anteriormente. Moitos saiamos
mareados pero era normal, as rapazas
tamen ían coas mestras coma nosoutros
en filas ata o autobús.

Ó día seguinte facíannos outra revi-
sión; iamos cos brazos doloridos, mo-
rados e inchados das inxeccións e me-
díannos o diámetro da reacción pero
nada máis. Ese autobús veu máis veces
ó longo da nosa educación infantil no
colexio de Celeiro.

Xa a finais dos cincuenta e comezos
dos sesenta comezaron as campañas
obrigatorias de vacinación que rexen
hoxe en día coa vacina da poliomielite
ou polio xunto coa triple bacteriana dif-
teria, tosferina e tétano. No ano mil no-
vecentos sesenta e catro creáronse os
“vacunatorios” nos centros de saúde a
onde acudía toda a poboación. Ao lon-
go dos anos fóronse incorporando máis
vacinas, como a antituberculosa, a do
xarampón, meningocócica, febre tifoi-
de, rubéola nas rapazas, parotidite ou
papeiras, hepatite, etc.

Daquela, entre as enfermidades típi-
cas dos nenos e nenas pequenos, atopá-
base o xarampón, causado por un virus
altamente contaxioso que aparecía pola
primaveira e contaxiaba ao tusir, esbi-
rrar ou falar. Transmitíase rapidamente
por todo o organismo, deixando o con-
taxiado totalmente amolado. A incuba-
ción vírica era de entre cinco ou seis
días, logo duraba ata quince días e da-
quela non existían vacinas nin medica-
ción ningunha para combatelo, simple-
mente había que pasalo da mellor for-
ma posible e un xa quedaba inmuniza-
do con anticorpos para toda a vida. Re-
comendábase tomar moitos líquidos
para non deshidratarse pola sudoración,
e estar nunha habitación fresca e con
pouca luz, para a febre e sudoración usá-
banse compresas húmidas frías, e tíñase
que facer moito repouso, xa que queda-
ba un esgotado e con varios quilos de

menos ao acabar a enfermidade. Daque-
la, co xarampón xa se practicaba o que
hoxe en día está de moda coa Covid
19: a inmunidade de rabaño. Consistía
en que como o xarampón había que pa-
salo cedo ou tarde entre un e os cinco
anos, senón canto máis tarde se facía
pasábase moito peor ou quedaban se-
cuelas, e incluso en casos graves podía-
se chegar o falecemento. Entón, cando
había un rapaz enfermo, os demais ra-
paces pequenos ían a velo, enviados
polos pais, e así collíano, pasaban e que-
daban inmunizados. Eu tamén o fixen
así, coma todos da miña idade. Agora
xa existe unha vacina pero aínda así
morren moitos nenos no mundo pola
súa falta.

Os virus e as bacterias existen dende
o principio da humanidade; a única pro-
tección que hai contra estes axentes in-
fecciosos son as vacinas, escudos pro-
tectores que non debemos rexeitar polo
noso ben e o dos demais. A pandemia
mundial do coronavirus Covid 19 que
padecemos colleu a humanidade de
sorpresa...; esperemos que as novas va-
cinas, que axiña virán, nos axuden a saír
rapidamente desta situación para vol-
vermos á antiga normalidade que tanto
ansiamos.

                Viveiro, novembro de 2020

                  *        *         *

• A santiaguesa María Solar relátanos no
seu libro "Os nenos da variola" a aventura
desapiadada dun grupo de nenos saídos dos
hospicios da Coruña, Santiago e Madrid,
alá polo comezos do século XIX,  que porta-
ron o virus nos seus corpos cara a América,
da man da expedición Balmes, para tratar
de inmunizar os nenos dese continente.

• A coñecida como gripe española (1918)
matou, só no mes de outubro, a 100  vivei-
renses, cerca de 240.000 españois e uns 240
millóns de persas no mundo. Hai un intere-
santísimo artigo do Dr. Moreno, publicado
por mor do centenario da pandemia, na Voz
de Galicia do 26 de outubro de 2018.

• Como sabemos, nas sociedades orientais
está por enriba o benestar común sobre o
individual; o uso da máscara e de elementos
de protección persoal fronte aos virus é
algo "normal"; por exemplo: en Xapón, ao
non existiren as baixas laborais todo o
mundo trata de evitar os contaxios da gripe
para non incidir na parte económica.



O escudo,
que podemos
ver na rúa María
Sarmiento de
entrada á Praza
Maior, concerta-
mente no núm.
8, aparece reco-
llido e comenta-
do na última pu-
blicación de Es-
tabañón.

Juan Donapé-
try, autor tamén
do  debuxo, expli-
ca: "Está cuartela-
do por la cruz de
Ribadeneira, que
es la de Calatrava
con cinco veneras,
una en cada brazo
y la quinta en el
centro: 1º, trece ro-
eles de los Sar-
miento, bordura lateral con tres peces y bordura superior
con los dos lobos pasantes de los Osorio; 2º, tajado, con
bordura superior ajedrezada, las tres fajas jaqueladas de
los Sotomayor y las tres fajas de los Ribera; 3ª, también
tajado, con cuatro fajas, el cordero y el bollo de los Bola-
ño, y 4º, águila en actitud de emprender el vuelo. El escu-
do está timbrado de crona ducal y tiene como soportes
dos dragones, cuyas colas se enroscan artísticamente.
En la parte inferior hay una inscripción ilegible y debajo
un primoroso relieve, representando un Sansón, cubierto
con un manto, que con sus manos separa las quijadas de
un león, sobre el que está montado".
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A Asociación Cultural Estabañón publicou neste
verán a "Heráldica vivariense II" de Juan Donapétry
Iribarnegaray (Viveiro,  23/10/1882 - Oviedo,  23/
2/1961).

 Dende  o seu departamento editorial,  xa promove-
ron anteriormente outras publicacións que sinalamos
a continuación:

 • "As carrachentas" de Fina Roca, 2008.

 • "El digesto indigesto" de F. Pérez Barreiro, 2008.

  • "A Francesada en Viveiro, 1889", Xosé R. Fer-
nández Pacios, 2009.

  • "Viveiro, síntesis del incensario y la gaita" de José
Travieso Quelle, 2010.

  • "Viveiro y A Mariña" de Álvaro Ruibal, 2010.

  •  O catálogo inédito de D. Juan Donapetry Iribar-
negaray titulado "Heráldica Vivariense", 2010.

 •  "Seis poetas olvidados", 2011.

 •  "La cueva de la doncella",  J. A. Parga Sanjurjo,
presentado por entregas no xornal Galicia Regional
entre 1892 e 182012. Edit. Estabañón, 2012.

 • "Camiños de escuma e vento" de M. López,  2013.

 • "La capilla de la Misericordia (Viveiro), patronos
y parentescos"; estudo da historiadora  Mª  Graciela
Álvarez Casal sobre a emblemática capela fundada en
1603 por Rodrigo Alonso de Alfeirán. 2013.

 • "Viveiro a través de los viajeros del siglo XIX".
Julio F. Sanguino Fdez.  2014

• "Hotel Villa Dolores" de María Donapétry Cama-
cho,  2015.

• "A pel do melgacho" de Fina Roca,  2016.

Parabéns, unha vez máis, á Asociación e ao noso
exprofesor José Díaz López por tan intenso e intere-
sante labor en favor da nosa cultura.

Escudo nobiliario de Dª. María
Sarmiento Bolaño RibadeneiraEstabañón volveEstabañón volveEstabañón volveEstabañón volveEstabañón volve

editareditareditareditareditar

¡ata o 11 de
xaneiro!Acción piloto

Segundo nos confirmaron responsables do proxecto
eDixgal do noso centro, vaise traballar na posibili-
dade de reutilizar os vellos ordenadores Abalar, unha
vez adecuados co necesario software, para o présta-
mo solidario ao alumnado que non dispoña desta fe-
rramenta nas súa casa.

Tamén se repartirán "pinchos" de conexión a inter-
net para o alumnado que non dispoña no seu domi-
cilio de conexión.
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ANO XXVI, NÚMERO 76
TIRADA 825 EXEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUÍTA a alumnos e
profesores: 900 exemplares, por correo

a antigos profesores, institucións, centros
e medios de comunicación: 37

SUBVENCIONA:
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA
GALEGA DO  IES MARÍA SARMIENTO

 C U R I O S O

?

Este ano, en 1º de bacharelato científico e
tecnolóxico, so hai 1 rapaz matriculado fronte a

13 rapazas.

O alumno máis mozo do centro cumprirá 12 anos
mañá, día 23 de decembro; mentres, o de máis
idade xa ten 63 anos, naceu en maio de 1957.

A idade media do profesorado do centro era no
curso 2000/2001, de 37,9 anos;

actualmente supera os 42.

A media de idade do alumnado é de 18,3 anos.

Efecto Pinhole

Un dos fenómenos máis sorprendentes asociados a unha eclipse
solar total (ou de gran magnitude) é o chamado efecto pinhole baseado
na difracción da luz ao atravesar pequenos orificios ou intersticións.
Tamén chamado efecto cámara escura, por ser o principio no que está
baseado a cámara fotográfica.

Os pequenos orificios que se producen entre as follas dunha árbore
compórtanse como pequeños proxectores que visualizan o disco solar
sobre o chan. É visible de forma natural...

A próxima eclipse solar total terá lugar o 2 de agosto de 2026, e será
visible dende Viveiro.
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No número 74, de 13 de marzo, comezabamos un percorrido polos diferentes plans de estudos dos países europeos, adicando o
artigo a Portugal. Nesta ocasión, presentamos o sistema italiano cuxa Constitución, no seu artigo 34, establece que a educación debe

estar ao alcance de todos os cidadáns e que a etapa obrigatoria debe ser gratuíta.

SISTEMAS EDUCATIVOS EUROPEOS: Italia

LEIS EDUCATIVAS
Comezamos coa lei Casati de 1859, que fixou

as competencias educativas para o estado italia-
no que se ía unificar en 1861; lembremos que,
ata ese momento, a Península Itálica estaba for-
mada polo reino de Cerdeña (Cerdeña e o Pia-
monte), as Dúas  Sicilias, os estados da Igrexa, o
reino Lombardo-Veneciano e os ducados de Par-
ma, Módena e a Toscana. Dita lei Casati regulou
a educación primaria que ía ser obligatoria co
obxectivo de combater o analfabetismo.

Outra lei importante do sistema educativo
italiano foi a gentil Legge de 1923, con Mussolini
e o Partido Nacional Fascista no poder. Elevouse
a idade da educación obrigatoria ata os 14 anos
(ata ese momento o límite estaba nos 12 anos,
segundo a Lei Coppino de 1877). Despois da
Educación Primaria viña a  Scuola media  para
acceder ao liceo e, o  avviamento al lavoro
(capacitación laboral), orientada ás clases máis
desfavorecidas e ao mercado laboral, sen máis.

 Practicamente dende comezos dos anos 60
apenas variou esta estrutura, agás no referente á
coeducación, cambios na secundaria (legge
Berlinguer) e a creación dos licei, istituti tecnici
e istituti professionali  para abondar na
diversificación de itinerarios.

En 1962,  o avviamento al lavoro  foi derrogada
e todo o alumnado, ata os 14 años, segue un
programa único, que abarca a primaria scuola
elementare e a secundaria scuola media.

A lei Belinger de 1997 promoveu unha
reorganización dos ciclos de estudos.

No 1999, o Sistema de Educación Superior
adaptouse ás directrices establecidas no Proceso
de Bolonia.

PROFESORADO
Para ser profesor na scuola elementare existe

unha formación específica (Lic. Ciencias da Edu-
cación Primaria); para a secundaria os pasos son:
licenciatura, curso específico de formación teó-
rico-práctico, dun ano de duración, e oposición
(levan anos conxeladas).

Para o profesorado a lexislación comeza coa
lei Daneo-Credaro (1911) que fixou que o Esta-
do pagaría aos Mestres, despois de declarar a En-
sinanza Primaria ao servizo deste; recentemente,
no 2015, a reforma Renzi afectou ás competen-
cias, principalmente dos equipos directivos.

En canto ao salario, está arredor dos 20.000
euros anuais ao comezo da carreira docente, pero
é diferente segundo os niveis, podendo alcanzar
os 29.000 en Primaria, 31.000 en Secundaria In-
ferior e 35.000 na Secundaria Superior.
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(*) Arquitectura, Medicina, ...   (**) Impartida polas Universidades, Escolas Politécnicas,
Institucións Superiores de Ensinanzas Artísticas e Musicais e Institutos Técnicos Superiores
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