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Galiza non é só a súa  

paisaxe, é o seu pobo. 

Luís seoane 

INTERPRETACIÓN DUN DESEÑO DE LUÍS SEOANE (JIMENA MORENO, 3ºESO) 



 

 

Camiñamos polas Fragas do Eume ... 
Coñecer, valorar a riqueza natural da nosa contorna e disfrutar do contacto coa  
natureza deberían formar parte do proceso de aprendizaxe nas escolas. A protección do 

medio ambiente é unha tarefa fundamental para conservar non só un planeta  
habitable, máis tamén a nosa propia saúde e benestar como especie, xa que está  

demostrado que a nosa saúde mental e física mellora cando pasamos tempo en  
contacto coa natureza.  

Camiñar polos bosques en primavera é un pracer para os sentidos e unha experiencia 
enriquecedora sobre todo cando o facemos nun dos poucos bosques atlánticos de  

Europa: o Parque Natural das Fragas do Eume. 
O venres 26 de marzo, realizamos co alumnado de 4º da ESO un roteiro por este  

bosque singular. A actividade organizada polos departamentos de bioloxía, debuxo e 
inglés englóbase dentro do Programa de Educación Ambiental "Para unha transición 

ecolóxica" promovido polo CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación  
Ambiental de Galicia). Antes da visita, un biólogo do Ceida impartiulle ao alumnado no 

noso centro unha charla sobre os valores naturais, paisaxísticos  e culturais que se  

agochan nas Fragas do Eume. 
Guiados por un monitor do Ceida, visitamos primeiro o Mosteiro de Caaveiro, desde  

onde puidemos admirar unha vista xeral do val e coñecer os seus valores históricos e 
culturais. Despois realizamos un pequeno roteiro por pontes e sendeiros a beira do río  

Eume e do seu afluente o Sesín, apreciando in situ a extraordinaria biodiversidade  
deste bosque, que alberga unhas vinte especies de árbores, entre as que destacan 

freixos, castaños, carballos, pradairos e bidueiras, ademais de sete especies de fieitos 
únicos, relictos botánicos de hai máis de 15 millóns de anos. Nas beiras do Eume  

puidemos apreciar tamén a beleza das diferentes flores silvestres que abrollan na  
primavera: xacintos, narcisos, primaveras, anémonas, etc. 



 

 



 

 

ANÉMONA 
Nome latino: 

Anemona sylvestris 

Familia: 
Renunculataceae 

Orixe: 
Europa 

Período de floración: 
Maio-Xuño 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Defendemos os Penedos de Traba e Pasarela 
O luns 31 de maio o alumnado de 3ºESO realizou unha saída didáctica para coñecer os  
Penedos de Traba e Pasarela e protestar contra a instalación dun parque eólico nunha 

das Paisaxes Naturais Protexidas máis emblemáticas da Costa da Morte. 
Despois de estudar na aula a súa formación e os valores científicos e culturais desta 

paisaxe granítica única no mundo, tiveron a opotunidade de coñecer os penedos máis 
singulares e subir ata a Torre da Moa, desde onde puideron disfrutar das  

impresionantes vistas da Lagoa e o areal de Traba. 
Tamén recitaron poesía ao pé da Pedra Multiforme e participaron nun concurso de  

fotografía. 
Rematamos a nosa viaxe nas dunas e na praia de Traba, onde refrescamos os pés nas 

augas deste mar bravo, que nesta ocasión estaba en calma. 



 

 

MARÍA SOUTO "Horizonte perdido" 

MARÍA CALVO "Mantendo o equilibrio" 

CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA 
1º premio: María Souto 

2º premio: Ainara Pose 
3º premio: María Calvo 

 
Accésits: 

Manuel Vila 
Yago Regueira 

AINARA POSE 

"Un compañeiro ausente da realidade" 



 

 

MANUEL VILA "Florecemento do amor" 

YAGO REGUEIRA "A natureza é vida" 



 

 

Seguimos promovendo o coñecemento e o contacto coa natureza entre o noso 

alumnado. Desta vez, decidimos facer unha pequena horta de plantas aromáticas co 
alumnado de 2º da ESO na hora de titoría. Esta actividade pode ser un recurso 

educativo máis para achegar o alumnado ao mundo natural, a terra, fomentar as 
actividades ao aire libre e reforzar a convivencia, o traballo en equipo e a cohesión do 

grupo. 
Os beneficios que aportan as plantas aromáticas son diversos. Atraen os insectos 

encargados da polinización e controlan as pragas xa que son repelentes naturais. 
Ademais, son doadas de cultivar e aportan recendos e beleza ao noso xardín.  

Despois de preparar a terra e dunha pequena explicación sobre as plantas aromáticas e 
os seus usos, o alumnado plantou perexil, tomiño, ourego, santolina, herba luisa, 

salvia, lavanda, menta, alfábega e romeu.  
De agora en diante será este alumnado o responsable de coidalas, regalas e cando as 

precisen, usalas para adobar as súas comidas. 

A terra arada e labrada  

só quere ser sementada!                    
Manuel María 



 

 

SANTOLINA 

SALVIA 

TOMIÑO 

HERBA 

 LUISA 

MENTA 

ROMEU 

Con el adóbanse carnes e 

peixes e úsase como  

antiinflamatorio e  

cicatrizante 

PEREXIL 

Aromatiza calquer tipo de comida, 

beneficioso para o ril e a dixestión 

OUREGO 

Dá sabor a pastas e mollos e 

utilízase para mellorar a tose 
Planta medicinal,  

antiparasitaria, evita as  

infeccións nas feridas,  

desconxestionante e  

espectorante 

Utilízase como condimento e 

para facer a caña de herbas 

Rico en ferro, aromatiza co seu 

forte sabor estofados e escabeches 

ALFÁBEGA 

Condimenta saladas, sopas e 

pratos de pasta 

Antiparasitaria, desinfectante, 

dixestiva. Acompaña o  

cordeiro e os guisos de legumes 

Emprégase en mollos 

para dar un toque de 

aroma cítrico.Mellora 

as dores de estómago 

e é antioxidante 

LAVANDA 

Empregada sobre todo en cosmética, 

xabóns, cremas e locións corporais 



 

 

Os netos collerán os froitos das túas árbores  

Virxilio 

Este curso continuamos coa plantación de árbores 

na leira que nos cedeu unha familia da localidade.  

O ano pasado creamos o noso Bosque das Letras e da Música coa plantación de 25 

castiñeiros para conmemorar asi o 25 aniversario do centro. Este ano, co alumnado de 
2ªESO, repuxemos os castiñeiros que morreran e plantamos cerdeiras, nogueiras e 

abeleiras. 
O obxectivo deste proxecto é que o alumnado deste curso plante, adopte e faga o 

seguimento da súa árbore , observando os cambios nas diferentes estacións (como 
medran, como abrollan na primavera e como lle caen as follas no outono). Cando no 

futuro pasen por diante do centro, seguro que se sentirán orgullosos de ter contribuido 
a crear un ambiente favorable para as especies autóctonas. 

Os bosques foron o primeiro fogar dos humáns e son esenciais para a nosa 
supervivencia. 

Podemos respirar na terra grazas ás árbores, que absorben auga da terra e o dióxido 

de carbono do aire e transfórmano en oxíxeno (un carballo grande de cen anos produce 
oxíxeno suficiente para 10 persoas). Case toda a saúde do mundo depende das plantas.  

 
Sabías que o ácido acetilsalicílico (principio activo da aspirina) sácase da 

cortiza dos salgueiros? 



 

 

O home pon pedra sobre pedra e fai un 

castelo, sementa na terra e fai un 
bosque. Que cada un escolla o que 

queira, mais o bosque máis pequeno 
sempre será maior que o castelo máis 

grande, aínda que non teña máis historia 
que a das súas árbores. 

José Saramago 
 

... precisamos da lingua para poder 

vencer máis tamén precisamos da 
natureza para poder vivir. 

Manuel María 



 

 

O venres 4 de xuño, aproveitamos a hora de títoría con 2º da ESO para 

que o alumnado escollese unha das árbores (castiñeiros, cerdeiras e  
abelairas) que plantaron en xaneiro e a apadriñase, comprometéndose a 

coidala e facer un seguimento da mesma. 
Primeiro mediron a altura e a circunferencia da árbore e apuntaron estes datos xunto 

con outra información relevante da mesma (nome ciéntifico e en galego, data da  
plantación e apadriñamento e características da árbore) nunha ficha en inglés e en  

galego e, finalmente, fixeron unha foto coa súa árbore para incorporar á ficha. Durante 
os anos que estexan no centro, irán rexistrando novos datos e observando os cambios. 

Ademais de aprender o nome das árbores en galego, o obxectivo deste proxecto é  
concienciar ao noso alumnado sobre a importancia da conservación do medio natural e 

dos seus valores paixasísticos e culturais . 
No futuro, esta leira cedida por unha familia da localidade convertiráse no noso  

bosque das letras e da música, un espazo para realizar actividades de educación 

ambiental e disfrutar do contacto coa natureza . 

Apadriñamos árbores 



 

 

Plantar, coidar, coñecer e protexer as especies autóctonas é un  

aspecto importante para a supervivencia da nosa especie. Ademais 
da súa propia beleza, as árbores axúdannos a diminuir a  

contaminación, dan sombra, protexen o solo e serven de acubillo 
para os paxaros e outros animais. Desde o equipo de dinamización 

lingúistica do centro levábamos varios cursos traballando nunha  
guía informativa das árbores e arbustos autóctonos do noso  

centro. Este curso, por fin, fixemos realidade a súa sinalización coa  
instalación dun total de 20 paneis informativos nos que figura o  

nome científico e en galego da árbore, unha ilustración da mesma 
e un código QR que, cun teléfono móbil, permítenos acceder a  

información mais detallada sobre cada unha das árbores, os seus 
usos e aos poemas que lles adicaron escritores galegos. 

(Estas fichas están incluidas no blog "O bosque da Letras e da 
música"). Con este proxecto pretendemos fomentar a capacidade 

de observación e o contacto do alumnado co medio natural,  

sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia da  
biodiversidade e do coñecemento e preservación das especies 

autóctonas. 
Consideramos que estes paneis informativos poden ser unha  

ferramenta educativa práctica, amena e útil en materias como  
bioloxía, galego, TIC e educación física, coa vantaxe ademais de 

que o alumnado pode aprender en plena natureza.  
Cando se inagurou este centro só había tres carballos  

centenarios e un par de ameneiros. Ao longo destes 26 anos, 
alumnado e profesorado foron plantando as árbores autóctonas 

máis representativas de Galiza e hoxe contamos con acivros,  
abelairas, bidueiras, érbedos, aciñeiras, castiñeiros, tileiras, 

loureiros, buxos , nogueiras e cerdeiras, entre outras. 
Este proxecto é un exemplo do noso compromiso co rural, a terra, 

a cultura galega e o coidado do planeta. 

Agradecémoslle a súa implicación e colaboración ao profesorado e 
alumnado que a longo destes anos traballou na creación deste  

bosque e, moi especialmente, ao alumnado deste curso de 2º da 
ESO, a Oscar do departamento de Infórmatica por axudarnos a  

facer este blog e a xenerar os Códigos QR, a Armando, que nos  
botou unha mán coa plantación e a instalación dos paneis e ao 

equipo do Comité Climático que o ano pasado realizaron as fichas 
coa información. 

Comité climático: 
Profesorado: Carlos Fernández, Pablo Balsas, Ana Facal, Adrian  
Levoso, Manolo Maseda e Maria Eiroa 

Alumnado:María Calvo, Andrea Pastoriza, Daniela González, Leticia 
García, Paula Súarez, Teresa Cousillas, Isabel Santos, Celia Mira e 

Lía Devesa. 

Un proxecto de educación ambiental feito realidade 
O albre é o símbolo do señorío espritual de Galiza. O albre é un engado dos ollos, pola 
súa fremosura; é unha ledicia dos ouvidos, porque nel cantan os paxaros; é un  

arrolador do esprito, porque nas súas ponlas conta contos o vento. O albre pídelle auga 
ao ceo para que a terra teña sangue, vida e bonitura. 

Castelao 



 

 



 

 

Dentro do programa "Para unha transición ecolóxica", organizado polo Ceida e a  

Deputación da Coruña, o 20 de maio monitores do Ceida impartiron unha  

charla sobre o lixo mariño ao alumnado de 2º ESO.  

Esta actividade, realizada na Semana Cultural do centro, tiña como obxectivo dar a  
coñecer o problema do lixo mariño e concienciar ao alumnado sobre a importancia de 

reducir os residuos que xeramos a cotío. Según estudos recentes, tiramos aos océanos  
unhas 13 toneladas de plástico por ano e prevese que, para o 2050, haberá máis  

plástico que peixe nos mares. 
Cunha pequena mostra de residuos (sobre todo de plástico) atopados nunha praia, os 

monitores dialogaron co alumnado sobre a orixe dos residuos e as causas polas que  

remataron no mar. 



 

 

Emoción e creatividade á sombra do marmeleiro 
Un ano máis a poeta e investigadora Dorés Tembras achegouse ao noso centro durante 
a Semana Cultural para impartirlle ao alumnado de 2ºESO un obradoiro sobre poesía e 

natureza. No xardín do centro, baixo a sombra do marmeleiro, a poeta transmitiulle ao 
alumnado o seu entusiasmo pola palabra e profundou no concepto de poesía e o 

mecanismo do poema. Despois de recitarlle alguns poemas, o alumnado creou a súa 
propia constelación poética  partindo de palabras como mar, nubes ou río.  



 

 

TEATRÓFILAS. Así se chama o grupo de teatro do 

instituto. Quizais non sabiades da súa existencia. É comprensible, levamos dous 

cursos sen poder actuar debido á pandemia. Por certo, cónstame que todas/os as/os 

integrantes botamos de menos eses ensaios nos que pintamos a mona, rimos ata  
chorar e desconectamos.  

Acabo a miña etapa no centro algo decepcionada por non ter estreado “A outra biblia”, 
unha obra divertidísima. Porén, levo moitas lembranzas do meu paso polo grupo. De “A 

fonte das mulleres”, quédome con esas coreografías levando caldeiros ou debaixo dun 
velo enorme, aquel monólogo de Míriam que nos deixaba coa pel de galiña, a labazada 

que Mélodi lle deu a Jorge (oíuse en todo o auditorio), a nosa actuación no Calvo Sotelo 
para catro gatos... De “Taberna sen dono”, non esquecerei eses nervios que pasamos 

cando actuamos en Zas porque Don Pomar non daba chegado de arbitrar (non pasa  
nada, Manuel), nin as marabillosas improvisacións de Lucas que deixaron a Raúl  

desconcertado, nin as risas de Sarai cando a Mélodi non lle abría a botella, nin cando 

Jorge tirou a maleta do escenario... E de ”A outra b  
Biblia”, adiántovos que ós apóstolos cústalles poñerse de acordo para sentarse á mesa, 

malia as fantásticas propostas do personaxe de Noa Romero; que Pedro, representado 
por Iago, me desespera con tanta chave; e que as distintas explicacións de María e  

Xosé, interpretados por Noa Lema e Ángel, sobre como se conciben os bebés  
confunden a Xesús, ou sexa, ó fenómeno de Lucas. Non vos desvelo máis nada, pois 

agardo que algún día a representemos.  
Animo ó alumnado a inscribirse no grupo. Pasarédelo xenial, faredes amizades e, por 

uns momentos, poderedes ser outra persoa. Ninguén vos xulga nin vos mira a vós,  
senón ó voso personaxe; por iso me sinto segura e libre enriba dun escenario.  

Ademais, cando te pos na pel doutra persoa practicas a empatía, aprendes dos seus 
erros sen cometelos ti e intentas facer túas as súas virtudes. E se vos gusta ler ou ver 

películas, asegúrovos que o teatro é outro nivel de experimentar as historias; posto 
que, en vez de presencialas, dáslle vida. Así mesmo, o teatro é indispensable para a  

vida, xa que che axuda a falar en público, pronunciar ben, facerte oír e actuar (ou sexa, 

finxir pero ben) cando sexa preciso: sorrir aínda que non che apeteza, falar con boas 
formas cando quererías berrar, poñerte seria cando en realidade non o es...  

E non vos preocupedes polo de aprenderse o papel. Ricardo non só é xeneroso co seu 
tempo, enxeñoso para os guións e un grande do teatro e da educación, tamén é moi 

comprensivo con nós. Ademais, cos ensaios xa che vai quedando e, de todas formas, é 
o de menos.  

Grazas a todas as persoas que formaron parte do grupo e ás que nos facilitan o espazo, 
ou sexa, ó Concello de Zas, e o atrezo, é dicir, ó grupo BADIUS e a Carlos, o noso  

profesor de Debuxo. Espero que, dentro duns anos, cando volva polo instituto de visita, 
haxa moitos máis decorados colgados no pavillón. 

TERESA COUSILLAS LEMA, 2ºBACH 



 

 

Aló polo curso 2005/2006, se mal non recordamos, entrou de golpe o  

teatro no instituto de Baio da man de Ricardo, e aló fomos unha chea 

de alumnas, e algún alumno, a anotarnos. Nese primeiro ano Ricardo creou varios  

grupos, ata que dous anos máis tarde naceu o que sería o mellor grupo de teatro da 
historia, ou polo menos así o recordamos nós: “Feminino plural”.  

Como ben se pode deducir polo nome, no grupo éramos todas rapazas. Unha decisión 
tomada logo de que non houbera rapaces que quixeran vir ensaiar, debido a que se lles 

xuntaba a hora do ensaio, coa do fútbol. Isto é algo bastante habitual no mundo das 
artes, sempre hai que andar rogándolle aos homes que se apunten, porque “os  

necesitamos” no teatro, para sacar punto no baile, etc. É coma se non puidésemos ser 
só mulleres, porque faltaba algo, ata que fartamos e dixemos: se non queren vir, que 

non veñan! Así naceu un grupo composto só por rapazas dispostas a aproveitarnos de 
que íamos ter os papeis protagonistas que por desgracia, no teatro, case sempre eran/

son papeis masculinos.  

Feminino plural ensaiaba todos os venres ás 21:00 horas no pavillón municipal de Baio 
e todas estábamos tolas e ansiosas porque chegaran os ensaios. Éramos coma unha  

familia unida. Contabámonos os nosos dramas adolescentes (Ricardo ás veces tiña que 
finxir non escoitar nada), disfrazabámonos, comiamos chucherías e as veces tamén  

ensaiábamos.  
Pervertimos a Biblia, galeguizamos o Frankenstein máis alemán, mordemos pescozos a 

esgalla con “Drácula”, ensinamos a vea máis romántica con “Ghost” e a máis galega co 
mellor Castelao, “Os vellos non deben de namorarse”. Por moitos anos máis de teatro, 

camaradería e comunidade. Moitos anos máis de Feminino Plural!  

OLIVA LEMA e ANTÍA AMEIXEIRAS 



 

 

A ciencia é a  

poesía da  
realidade  

(Richard Dawkins) 

Recomendámosvos o libro de divulgación científica 

"A MAXIA DA REALIDADE" do biólogo Richard  
Dawkins que podedes atopar na biblioteca. 

Aquí tedes un resumo dun dos seus capítulos: 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Unha edición máis o IES Maximino Romero de Lema 

participa nas xornadas educativas da Maker Faire 
Galicia. 
Seguimos traballando en proxectos que fagan do noso centro un espazo máis  
saudable e seguro. 

Neste caso presentamos o proxecto Gavieiro, un medidor de CO2 de baixo custo 

que alerta ao profesor cando se alcanzan niveis de CO2 non recomendables para forzar 

unha ventilación forte na aula. 
Gavieiro tamén mide a presión atmosférica e a temperatura e almacena as medicións 

nunha base de datos para ser estudados posteriormente co fin de detectar problemas 
de ventilación e evitar o risco de contaxio. 

Gavieiro está construido cunha placa compatible con Arduino (nodemcu) que ten  
conectados un  sensor de CO2 e un  sensor de temperatura e presión atmosférica.  

A caixa foi deseñada e impresa en 3D. 

O noso dispositivo tivo boa acollida e a idea é compartilo con outros centros para que 
poidan construír o seu propio Gavieiro. 

Somos makers! 

O proxecto desenvolveuse dentro do Club de Ciencia e participaron a profesora Marta 

Diz Alonso e o alumnado de 2º curso do CB de Informática de Oficina Anxo Antelo,  
Fátima Martínez, Estéfano Moreira, Rubén Pena, Rubén Sánchez, Iván Suárez e Adrián 

Villar. 



 

 

Falamos antigas línguas 

coma carnes afiadas. 

E as estrelas pousadas 

cravaron nos muros. 

Propagandas novas 

serían sireas apagadas. 

As peles son verbos 

e os verbos velos. 

Xela Arias  



 

 

A hora do respecto 
A Lelo non lle chegaba o día de San Brais que coma cada ano ía 
pasar uns días cos avós á Penela. Era unha aldea pequena, só 

contaba con seis casas e unha torre medieval que ao neno,  
ademais de parecerlle máxica, déralle moitas tardes de aventu-

ras imaxinando que era un cabaleiro daquela época. Mais este 
ano era especial porque nesas  

datas o seu avó deixaba que os veciños subiran ao tellado da  
torre para ver as fermosas vistas que aquela misteriosa atalaia 

ofrecía, e como cando era máis pequeno non lle deixaban facelo, 
este ano o avó prometéralle que subiría con el. 

Ese día chegou e coma de costume ían andando ata a capela de 
San Brais. Polo camiño o seu avó íalle contando como por aquela  

empinada costa da carballeira tiñan que baixar cos cabalos  
cargados de millo ata chegar ó muiño que construirán entre os 

veciños e as quendas que acordaran para non coincidiren todos 

xuntos. 
Xa na capela, esgotados do camiño, oían a misa rodeados de 

manteis e suculentas viandas que os romeiros traían para pasar 
alí o día á sombra dos carballos. Obrigada era a visita ao Pozo da 

Orca, que un tupido sendeiro de salgueiros ocultaba ós pés da 
capela, unha fermosa fervenza que vertía as súas augas nun  

pozo, do que dicían que no fondo atesouraba unha gran viga de 
ouro, mais o máis arrepiante era imaxinar a lenda dos presos 

que traían dende a torre, para arroxalos dende o alto da capela 
ao fondo do pozo cunha pedra atada ó pescozo. 

De volta a casa, a subida a torre non defraudou a ninguén,  
dende alí podíase ollar dende o monte Perrol ata o pobo de  

Corme, o peor foi o tremor das pernas que lle entrou ó baixar 
por aqueles chanzos da escada que o seu avó construíra para tal 

fin. 

A tarde pasoulle rapidamente xogando ás agachadas nas  
corredoiras, non quedaba recuncho sen explorar. Aínda non era 

ben pechada a noite cando os veciños saíron a chamar para que 
recollesen axiña. O neno correu onda o avó para pedirlle que lle 

deixase xogar un pouco máis. O ancián levouno á lareira e  
contoulle que ese mesmo día, todos os anos ó chegar a noite, 

gardaban nas súas casas unha hora de respecto a causa dunha 
luz misteriosa que aparecía diante da torre, e que con moito  

valor, súa nai se atrevera a cruzala esvaecéndose esta en miles 
de luceiros de cores. Cando a muller veu de volta, ademais de vir 

esbrancuxada, as únicas palabras que dixo foi que ”non podían 
volver a  molestar aquela luz nin achegarse a ela“. 

Lelo quedou durmido ó amparo dos brazos do avó. 

Relato de Samuel Antelo Castro, 1ºESO 



 

 

Na metade da frase 
“Un non sabe o forte que é, ata que ser forte é a única opción”. Debía delinear 
as grietas do seu corazón para que parecesen sorrisos. Esa inentendible nada 

entre ela mesma, e a que quería ser; sutil, calada e total. Crecer é aceptar a  
incertidume, dicían; pero cantos negocios máis tiña que facer coa morte para  

entender, que non sempre se perde… ou sería que, a pesar de ser unhas simples 
marionetas do destino… non era a súa alma o suficientemente profunda para 

aguantar tantas feridas? 
Sentir que con cada momento, as almas rotas renacen na dor, máis vivas do que 

nunca estiveron. Reanimar corazóns tristes, e ser o lugar a onde acudir cando 
estes se volven completamente inhabitables. Escoitar o noso silencio sen  

deixarnos vencer polas grietas da nosa propia vida. Batallar armándonos con  
todas as nosas cicatrices, como escudos de protección. Aprender a ser nós  

mesmos os que sosternos no vórtice do cataclismo e no vértice do abismo.  
Atopar a persoas que entendan a soidade das almas acostumadas á ferida. 

(Re)construírnos tecendo as fráxiles ás da nosa xeración, moi quebrantable, moi 

triste. Ser nós, sen ter que explicalo.  
Escribir, de madrugada, a horas tardías, cando as voces da alma se avivan.  

Papeis en branco. As olleiras tragándo o brillo dos meus ollos. Pensando nas 
“cousas” que non sabía que sentía ata que ao escribilas me doeu lelas. Porque ás 

veces é mellor irse, na metade da dor, na metade da frase… Agora si. Comezo a 
escribir. Exhausta. 

Relato de Claudia Lema, 2ºESO 



 

 

IMAXE GAÑADORA DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

ORGANIZADO CON MOTIVO DO DÍA DA MULLER 
(HELENA VÁZQUEZ ESPASANDÍN, 1ºESO) 



 

 

Estudo de rostros  

(Jorge Suárez Vidal,  
Debuxo artístico 2ºBach) 



 

 

Unha Semana Cultural para a lembranza 
Do 19 ao 21 de maio gozamos da XV Semana Cultural que resultou moi completa e  
diversa co obxectivo de ampliar os horizontes do alumnado. 

Baixo o lema Acheguemos a cultura ao centro deixamos a un lado 

as actividades curriculares para implicármonos naquelas que fan referencia á posta en 

valor da cultura e do idioma galego, entre outros temas. 
Moitos foron os obradoiros que se desenvolveron: desde robótica, manexo de drons, 

impresión en 3D ou videocreación ... 

… ata obradoiros sobre o coidado das persoas, a profesión de intérprete, a olería de  

Buño, a repostería artística, a arte de debuxar letras ou de sexualidade entre outros. 



 

 

Reflexionamos sobre a emerxencia climática e sobre a problemática do lixo mariño;  

sobre a segunda oportunidade que poden ter os cans abandonados. Coñecemos o  
comportamento do lobo na nosa zona. 

Ata o noso instituto achegáronse entre outros, figuras da relevancia de Juan Gestal, 

epidemiólogo muradán; Xurxo Mariño, divulgador científico; Ángel Concheiro  
arqueólogo; Antía Pérez, especialista en Coidado e Igualdade ou Rosa Villar que expuxo 

tácticas para facilitar a inserción laboral do alumnado de ciclos. 



 

 

Gozamos de música con MJ Pérez, con Irma Macías e Xaquín Rama ou co dúo  

Ameixeiras&Caamaño que nos presentaron o seu disco Aire!. Tamén contamos con  
espectáculos como o de Aldaolado ou da espléndida adaptación teatral de Cándido Pazó 

en Memorias dun neno labrego. 

En conclusión, unha manchea de actividades, que 

demostraron que se pode seguir fomentando a  
cultura malia as restricións do protocolo COVID-19  



 

 

INTERPRETACIÓN DUN DESEÑO DE LUÍS SEOANE (SAMUEL ANTELO, 1ºESO) 


