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Este ano a nosa Semana Cultural 
está de CINE!!!
28,29 e 30 de ABRIL

Comezan pois, como 
non podía ser de outro xeito, 
con unha xornada de portas 
abertas e un xantar popular o 
luns 28 de maio as actividades  
culturais no noso IES.           
E se chove, que chova!!!

O foguete sonoro 
desta novena edición correrá 
a cargo do radiofónico veciño 
Xosé Mira, que nos 
transportará  ao marabilloso 
mundo da radio e porá cara a 
unha voz moi coñecida por 
todas e todos nós. Un nordés 
de anécdotas de toda unha 
vida nas ondas.

Un intenso día de 
portas abertas a toda a 
Comunidade Educativa para 
comezar a Semana, no que a 
música e o futbolín serán os 
protagonistas. Xurxo Souto 
exercerá como mestre de 
cerimonias dunha partida 
brava de matraquiño para 
homenaxear ao seu inventor, 
Alexandre de Fisterra. 
Falando de mestres, teremos a 
fortuna de contar con Felipe 
Senén para namorarnos da 
arqueoloxía. Temos 
convidado ao alumnado do 
IES Marco do Camballón de 
As Cruces co cal estamos a 
elaborar un proxecto 
denominado “Palabras de 
Pedra” e visitaremos tamén 

Dombate e Borneiro da man 
de Manuel Gago. Dous 
fenómenos investigadores e 
mellores comunicadores.

A Sesión Matiné 
correrá a cargo este ano 
dunha das bandas de metais 
máis explosiva do planeta, “A 
Magnifique Banda dos 
Homes sen Medo”. Pura 
adrenalina para bailar e 
gastar pista antes do “II 
Xantar e Xuntar”, nos que a 
ANPA e o alumnado de 4º da 
ESO nos sorprenderán con 
un churrasco para 200 
persoas. (Os cartos recadados 
do xantar, serán destinados a 
sufragar os gastos da 
excursión de fin de curso).
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 Como xa dixemos ao comezo, este 
ano é o ano do cine no noso Centro. 
Contamos coa axuda para potenciar a súa 
poliédrica arte con un obradoiro de Estilismo 
impartido polo galardoado Óscar Aramburo; 
así como un coloquio con Nuria García, 
veciña e directora dunha das curtas máis 
agardadas do momento. Tamén realizaremos 
cine con móbiles, coa colaboración do ex-
alumno Víctor Mira e faremos unha viaxe 
pola historia a través do cine con Víctor 
Vázquez.  Finalizaremos con unha homenaxe 
cinematográfica ao Futbolín, proxectando 
unha película de animación dirixida por Juan 
José Campanella.

 O teatro terá unha forte presenza un 
ano máis, posto que asistiremos á 
escenificación de “Os caprichos do teatro” da 
man de Os Quinquilláns e a colleita propia 
do grupo do instituto, Carabullo Teatro           
-dirixido por Ricardo Vigueret- coa obra 
“TVKK”.

Haberá tamén  un par de exposicións 
fixas. A primeira pretende ser un 
achegamento ao mundo do asociacionismo e 
ao activismo cultural, con diverso material 
aportado polo festival “Asalto ao Castelo” de 
Vimianzo. Gozaremos da arte do alumnado e 
algúns/as atrevidos/as profesores/as que 
exporán a súa obra pictórica na cafetería, ao 

carón dos cadros do pintor Salvador Laiño. 
Paredes cheas de creatividade para unha 
Semana Cultural intensa. 

A lingua é outro eixe vertebrador da 
semana. Un ano máis o alumnado seguirá 
viaxando á Lusofonía con un curso de 
portugués de iniciación. Actividades culturais 
que nos achegarán a unha lingua común que 
nos comunica con medio mundo. Ademáis 
adentrarémonos na poesía e as rimas, 
conxugando as bases do hip-hop do alumno 
Alejandro coa arte poética de Ramón Blanco.

Este ano, como non podía ser de 
outro xeito, o profesorado animouse a 
achegar as súas inquedanzas artísticas á 
Semana Cultural. Así pois, Cari realizará un 
obradoiro de estampación. Trini achegaranos  
á Cociña Creativa e decorativa. Manolo 
propón achegarnos ao teatro radiofónico a 
través das novas tecnoloxías. O equipo da 
biblioteca realizará o maio máis madrugador 
do ano e con Carlos e Susana Llorente 
viaxaremos a través da pintura cara as terras 
do afastado oriente. Todo unha experiencia.

No último día está programada unha 
saída a Outeiro de Rei para visitar a casa 
museo de Manuel María. Unha viaxe 
perfecta para pechar unha Semana Cultural 
de cine. 

música::cine::teatro::poesía::pintura
futbolín::arqueoloxía::gastronomía...

DÍAZ CASTRO
“Coma brasas”

Poeta eu non, eu cantarei as cousas
que na soleira de min mesmo agardan.

Alumarei con fachas de palabras,
ancho herdo meu, o mundo que me deron.

 
Eí están, coma brasa contra a noite,
as ve"as cousas, cheas de destinos.

O"os que piden, de famentos nenos.
O"os que esperan, dunha adoescente.

 
¡Galiza en min, meu Deus, pan que me deron,

leite e centeo e soño e lus de aurora!
Longa rúa do mar, fogar da terra,

e esta crus que nos mide de alto a baixo.
 

Con este alento, eu "es darei ás cousas
o drama cheo que "es nega a vida:

darei"es rostos, para que se conozan,
palabaras "es darei para que se entendan…

A G R A D E C E M E N T O S :

Concello de Zas,  ANPA,  Grupo de Teatro Badius, 
Asociación de veciños Tabeirón, Festival Asalto ao Castelo 

de Vimianzo, Imprenta San Cristóbal, Persoal docente e 
non docente,  Alumnado...                                                  

Graciñas un ano máis por participar. 

Mención especial ás persoas que se achegan ao noso 
centro para mostrar a súa arte e diversidade.

M Á I S  I N F O R M A C I Ó N :

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmaximinoromerodelema/

semanaculturalbaio.blogspot.com

facebook: ies maximino romero de lema 


