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Ilustracións da portada:
Lara Portas, Almudena Besada  e Marta da Silva, de 3º ESO
Paula Tacón, Blanca Fernández e Laura Nicolás, de 1º ESO

Unha Nova Cerna chega ao 
IES de Meaño. Esta revista 
pretende ser un espazo para 
expresar opinións, artigos de 
interese, xogos, creacións,... 
e para deixar testemuña 
das diversas  actividades 
realizadas durante o curso.
Grazas a todos e todas, 
alumnado e profesorado, 
polas vosas achegas para 
botar adiante esta revista. 
Os membros do Equipo 
de Normalización e 
Dinamización Lingüística 
esperamos que sexa do voso 
agrado.
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Silencio..., de minuto en minuto, 15 espazos, 15 vidas,...
Nun minuto pode cambiar todo. Da vida á morte….

Neste acto promovido pola Deputación e o Concello, o alumnado gardou 15 min. de silencio. 

- Menos maltrato de xénero e máis Igualdade
- Con Violencia non hai convivencia
- Nin golpes que lastimen nin palabras que firan
- Eu non te provoco, provócaste ti!
- A violencia é o último recurso do incompetente
- A muller dá vida, se lle fas dano, faslle dano ao mundo
- Nunca máis obrigadas.

 FRASES E DEBUXOS DO ALUMNADO

 Debuxo de Marta da Silva 3º ESO



 Debuxo de Noelia Lima, 4º ESO

 Debuxo de Brayan Fernández, 3º ESO



MAGOSTO e Xogos populares

Enlace ao vídeo do 
MAGOSTO, editado 

por Joel Pérez,
4º ESO.

Ver vídeo

https://drive.google.com/file/d/1upPn66kgKiByUE12DC4_r-iYhRsHMQHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HsbjOiHYsosC2coWeB1vbcOAbEwUcP3/view?usp=sharing


TERROR NA BIBLIO
VER
VÍDEO

https://drive.google.com/file/d/17OlaYv-StRC4plH_QowsJpsnL-fT2Z6F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17OlaYv-StRC4plH_QowsJpsnL-fT2Z6F/view?usp=sharing


RELATOS GAÑADORES
DANI Y SUS NUEVOS AMIGOS,  por NOELIA LIMA de 4º ESO

El suelo estaba empapado esa tarde.
Dani estaba mirando el charco de debajo de sus pies cuando escuchó las escandalosas risas que venían 
de la esquina. Alzó la mirada y vio a un grupo de cuatro chicos que aparentaban su edad, unos diez 
años. Estaban señalándole mientras se reían a carcajadas, así que se levantó del escalón de la entada al 
cementerio de su pueblo, donde estaba sentado, y se acercó.
-     Hola, me llamo Dani. ¿Os gustaría que fuéramos amigos? –las palabras le salían con emoción-, 
hace mucho que no estoy con más niños.
Lo miraron desconcertados un buen rato, hasta que uno, el más alto de todos, se adelantó y le habló.
-     Vale, puedes ser nuestro amigo –giró la cara y miró sonriendo a los demás, con mirada de 
complicidad- pero con una condición, tienes que pasar esta noche en el cementerio sin asustarte de 
nada.
Al acabar la frase e resto de los chicos se empezaron a reír y a asentir a la vez.
-     ¡Genial! –dijo emocionado-, entonces pasaré esta noche en el cementerio y mañana seremos 
amigos.
Después de hacer el pacto, se despidieron y esperó a que se fuesen para darse la vuelta y entrar por 
la gran puerta del cementerio. Chirrió cuando empujó para moverla, era pesada y el óxido del metal 
picaba bajo sus manos.
Echó un vistazo rápido y esperó al amanecer en una tumba situada justo en el centro, una pequeña 
lápida situada en el suelo, rodeada por muchas ramas y hojas del árbol que la cubría. Una vez sentado, 
el tiempo pasó rápido. Y cuando la luna estaba ya en lo más alto del cielo se empezaron a escuchar 
sonidos y crujidos extraños.
Escondidos detrás de unos arbustos en el cementerio, los cuatros chicos se escondían mientras movían 
cosas y hacían sonidos en un intento de asustar a Dani.
-     Venga chicos, vamos a dejar en evidencia al chaval. Así nos reiremos de él. –Todos se rieron en 
bajito y siguieron planeando.
De repente… un escalofrío les recorrió el cuerpo a todos y se sintieron rodeados por dos sombras 
grandes. Los chicos asustados se dieron la vuelta y miraron las formas que les venían encima. 
Dos seres, uno masculino y otro femenino, les miraban con caras de enfadados. Los chicos intentaron 
gritar, pero algo les impedía usar la voz… Intentaron escapar, pero no podían hacer nada más que 
mirarse con cara de miedo…
Cuando el sol por fin asomó por el horizonte Dani no podía evitar sentirse triste al no ver a sus nuevos 
amigos.
Miró hacia abajo, a la lápida sobre la que estaba sentado, y no pudo contener las lágrimas al ver su 
nombre escrito ahí.

 Debuxo de
 Carlos  Villanueva  4º ESO



UN FEITO PARANORMAL, por RAQUEL RUEL de 4º ESO
 Hugo era un neno como outro calquera, un rapaz de quince anos en plena idade do pavo, coma 
todos os adolescentes, coas hormonas desatadas. O único que o diferenciaba doutros moitos nenos era que 
el perdera os seus pais nun accidente de coche cando tiña tan só seis aniños. Non puido gozar coas persoas 
que lle deran a vida quince anos atrás, as persoas que o darían todo por el e porque saíse adiante; persoas 
que pagarían o que fose por poder estar agora ao seu carón, apoiándoo e axudándoo no que fose necesario, 
porque niso consiste ter un fillo: en deixar de dar a vida por ti, para dála por el.
Desde ese accidente de coche, Hugo vivía coa súa avoa nunha pequena vila da Coruña chamada Laracha. 
Acostumouse moi ben ao ambiente, á xente humilde que vivía nos arredores e a colaborar en todo o que 
avoa Margarida precisase. Ao único que non logrou acostumarse era á ausencia das persoas que el máis 
quería.
 Cando Hugo cumpriu os sete anos pediu un desexo: poder ver a seus pais por derradeira vez e pasar 
o día con eles. Pois agora, oito anos despois, o seu desexo ía cumprirse.
Era unha tarde de tronada. Caían raios. A madeira das casas vellas berraba. Os cans ladraban e facían soar 
as cadeas ás que estaban atados nun intento de escapar. E na ventá do noso protagonista sentíanse ruídos 
como se alguén estivese petando desesperadamante para que o deixasen pasar. E, efectivamente, era o gato 
da avoa, que quedara fóra. Pero cando Hugo sacou a cabeza pola fiestra para pescar o gato, algo ou alguén 
pescouno a el. 
 O día anterior lucía o sol no ceo e na parroquia celebrárase unha procesión a causa da morte do 
veciño Eustaquio. E preguntarédesvos que ten que ver o vello Eustaquio nesta historia. Pois a cousa vai 
de que o mozo Hugo escoitou un leve golpe que proviña de dentro do cadaleito, ao que el non lle deu 
importancia ata que chegou o momento no que algo o pillou por sorpresa intentando pescar o gato da 
avoa. No primeiro que pensou foi en que o vello Eustaquio quixo castigalo por non axudarlle cando 
escoitou o seu golpe no ataúde. Tamén pensou nun veciño co que a avoa Margarida non se levaba moi alá... 
pero nunca se lle pasou pola cabeza o desexo que pedira polos seu sétimo aniversario. É normal... a quen 
se lle pasaría pola cabeza unha toleada como aquela nun momento de tensión coma este. 
Pois ben, Hugo espertou á mañá seguinte na súa cama, arroupado como se nada pasase. Pero o máis raro 
non foi iso; senón que non se lembraba de nada do que lle pasara na ventá aquela noite, nin o resto das 
noites desa semana nas que se repetiu o feito exactamente do mesmo xeito, como se o tempo non pasase e 
estivésemos regresando unha e outra vez a ese misterioso feito.
 A tronada calmou e con ela as trasnoitadas misteriosas do neno sen que el mesmo o soubese. A 
avoa coñecíao moi ben e sabía que algo roldaba na súa cabeciña, que nunca está na terra e, coa mesma, 
preguntoulle que lle pasaba, pero non soubo contestarlle porque el tampouco o sabía. 
 O misterio resolveuse na seguinte escapada, cando Hugo saíu pola fiestra pero pola súa propia 
vontade. E tan pronto como pisou a beirarrúa, o foco da farola apagouse e quedou nunha escuridade desas 
que che poñen os pelos de punta; unha escuridade da que non sabes o que ou a quen podes atopar; unha 
escuridade na que calquera cousa é posible e á que todo o mundo teme, aínda que só sexa un pouco; unha 
escuridade á que lle escapamos por medo ao que nos poida traer sen que os nosos ollos teñan a suficiente 
capacidade para velo e saber o que nos trae; esa escuridade na que todos acabaremos cando esteamos 
como don Eustaquio e tantos outros... 
 Hugo pensaba nesa escuridade; pensaba en que dentro do malo sempre vén algo bo; e pensaba que 
nesa escuridade estaban os que lle deron a vida e que podería internarse nela para cumprir o desexo que 
tanto esperaba con ansia desde había oito anos.  E así foi. Internouse na escuridade da rúa, que durou moi 
pouco, cando viu que un coche se achegaba. Agochouse tras unhas árbores e cando pasou o automóbil 
continuou internándose na escuridade. Unha voz chamaba por el:
-      Ven con nós, serás máis feliz.
-      Volve a ser noso.
-      Estaremos xuntos para sempre.
Hugo marchou a correr. Nunca máis pediu desexos como o que pedira oito anos atrás e non lle falou de 
nada disto á avoa. Quixo esquecerse do sucedido e pensou que se o destino non o quixo levar con seus pais 
foi por algo. E é que un non se pode introducir na escuridade cando lle teme. 



A música galega é moi extensa. Na 
actualidade hai grupos galegos, sexan 
novidosos ou non, que destacan polo uso 
do rock na maior parte dos seus temas. 

Hai algúns que aínda fan cancións hoxe en 
día e que triunfan por toda a Península. 
É un exemplo Fantasmage, un dúo vigués 
onde destacan nos seus temas o rock, o 
pop e o punk.

Outro grupo moi popular é Heredeiros 
da Crus, un grupo coruñés con grandes 
temas coma Criatura ou Des Minutos.
 
Outros exemplos son Lendrone co seu 
álbum Uno, ou Siniestro Total co seu 
exitazo Bailaré Sobre Tu Tumba.

ARTIGOS

Andrea Mosteiro, Raúl Salgueiro, María Arís e 
Ángel Moldes, 4º ESO

O rock destaca na música 
actual galega

Nos grupos galegos de todas as épocas, o 
rock é o xénero máis usado.

Estes son só uns poucos grupos galegos 
de éxito, pero hai moitos outros 
talentos actuais por Galicia adiante.

Ademais, pódese apreciar o seu 
talento no gran festival de rock galego 
Resurrection Fest, coñecido a nivel 
internacional e no que participan, por 
exemplo, Scorpions ou Kiss.

 Debuxo de Bryan Negreiro, 4º ESO



AS REDES SOCIAIS, 
DESATADAS ENTRE OS ADOLESCENTES

Os máis mozos son os usuarios máis vulnerables 
rexistrados nestas redes e, polo tanto, os máis 
prexudicados.
Expertos coma a psicóloga do Centro de Adolescentes 
e Mozos da Clínica Las Condes avisan do perigo que 
presentan as redes sociais para os rapaces.

As redes sociais, actualmente, están consideradas 
como un dos medios de comunicación máis 
inseguros, xa que a nosa privacidade pasa a ser 
inexistente no momento en que nos rexistramos 
cos nosos datos persoais nalgunha delas.
O exemplo máis claro de que un mal uso destas 
canles pode conlevar riscos é a suplantación 
de identidades, que xa se está facendo habitual 
en moitas redes; isto é, os impostores poden 
empregar os contrasinais de contas xa creadas e 
prexudicar ao dono desta a través de mensaxes 
falsas ou comentarios ofensivos;  ou incluso  teñen 
a posibilidade de crear contas falsas facéndose 
pasar por outra persoa.
Si, as redes sociais tamén poden ter o seu lado 
positivo, pero só se lles damos un bo uso, o que 
a maioría dos usuarios ignora ata que ocorren 
casos coma o do ciberacoso, ciberbullying, roubos 
bancarios a través de datos en redes…
Ademais, os adolescentes atópanse nunha etapa 
na que publican cada movemento do seu día a día, 
o que pode supoñer graves consecuencias, por 
poñer un exemplo podemos falar dos ‘selfies’ en 
comidas familiares cando comemos fora: ningún 
usuario nunha rede pensa que poida ser perigoso 
subir unha foto no intre en que se atopa toda a 
familia fóra da casa, pero ás veces pode chegar a 
ser máis importante do que parece, xa que estamos 
ofrecendo a información de que a nosa casa está 
baleira e, polo tanto, poden entrar a roubar ou 
ocasionar calquera desperfecto.
Falo dos adolescentes, pero podería falar de todos 
en xeral, porque non só os máis novos da casa son 
os que teñen contas nestas redes nin tampouco os 
únicos que abren a súa sesión con conexións wi-fi 
descoñecidas porque non saben que os donos destas 
poden recoller todos os datos que se compartan a 
través dela.

Ata que punto están os mozos a salvo nas redes 
sociais? Sempre cremos que temos privacidade, 
pero acontecementos recentes coma os roubos 
de información de Facebook e as suplantacións 
de identidade apuntan ao contrario. Neste novo 
mundo tecnolóxico os “hackers”  son o novo 
perigo, e os rapaces o obxectivo fácil.

As redes sociais son un gran recurso de ocio 
entre a poboación que cada vez aumenta máis 
(o ano 2017 incrementouse un 6% o uso de 
redes sociais en España), sobre todo entre 
os máis novos. Facebook segue sendo a rede 
social líder, seguida de WhatsApp, YouTube e 
Twitter. Pero, estamos tan seguros nas redes 
como nos prometen? Psicólogos expertos 
avisan do perigo que corremos se non 
coidamos a nosa privacidade e seguridade nas 
redes, que empeza a poñerse en dúbida.

Facebook, no punto de mira
A recente polémica con esta rede social activou 
as alarmas sobre todas as demais. Agora sabemos 
que os datos de todos os usuarios de Facebook 
quedaron sen a privacidade que podían ter. 
Todos os seus datos no poder dunha soa persoa, 
que pode empregalos para o que queira.
No medio deste caos de información roubada, 
aínda podemos defender e protexer a nosa 
información de maneiras sinxelas coma 
cambiar o contrasinal de vez en cando, e buscar 
contrasinais que non sexan obvios.

Escrito por: Nerea Rodríguez e Raquel Ruel, 4º ESO



No IES de Meaño substituíron 
o son do timbre por música 

No ano académico 2017-2018 o equipo directivo 
do IES de Meaño decidiu cambiar o son forte e 
desagradable do timbre por música.  

Foi esta idea a que se levou a cabo este ano no 
centro educativo de secundaria en Meaño, onde 
o alumnado decide a música que vai soar cando 
entran a primeira hora da mañá, nos cambios de 
clase, cando é hora de recreo e cando é a hora de 
volver para as aulas. Tamén cando é o momento 
de marchar para a casa.

O motivo principal polo que se fixo é que o 
anterior timbre parecíalles desagradable e 
moi forte, e daba a sensación de timbre dunha 
fábrica, e iso non é o que querían no centro. Foi 
entón cando descubriron que nalgúns centros 
de primaria poñían música e pensaron que 
sería unha boa idea facelo no seu centro. Outro 
motivo é que querían implicar aos alumnos/as e 
desa forma conseguírono, xa que en cada clase 
tiveron que escoller tres ou catro cancións para 
que se puxesen, pero tiñan que ter en conta todos 
os valores básicos (non podían ser cancións 
machistas, racistas etc.)

O estilo da música que se escoita é bastante 
variado xa que soan tanto cancións en español, 
en inglés, en galego e francés. Tamén se escoitan 
de diferentes estilos, desde a pop, folk ata rap.
No centro teñen a idea de seguir con ese proxecto 
o ano que vén, polo menos se seguen co mesmo 
equipo directivo, que foi quen propuxo o cambio, 
o cal foi aceptado polo Claustro e pola Xunta.

Alejandra Pensado, Ero Dovalo, Alba Abilleira e 
Simón Filgueira, 4º ESO



EN DISTINTOS CENTROS DA PROVINCIA DE 
PONTEVEDRA OPTAN POLA MÚSICA NO SITIO 

DO TIMBRE

Despois das festas de Nadal, no IES de Meaño e no colexio de Dena 
e Cambados, cambian o son do timbre por unha boa música, dese 
xeito conséguese un bo ambiente entre clase e clase.

Programa de sons do centro IES Meaño

   Os centros educativos de Dena, Meaño e 
Cambados decidiron cambiar o son do timbre por 
música xa que cren que pode xerar un bo ambiente 
ao comezo e remate das clases, durante o cambio 
de materia e ata para ir ao recreo. Os ritmos das 
músicas que se usan varían, na entrada e na saída 
poñen algo máis tranquilo e frouxo mentres que 
para ir ó recreo xa poñen algo máis movido. 
Nalgúns destes centros cando hai algunha data 
marcada no calendario soen adecuar a música á 
celebración que haxa ese día, por exemplo o día 
da Paz no IES de Meaño puxeron Imagine de John 
Lennon xa que esta canción é un símbolo da paz. 
   Dentro do horario o alumnado deste instituto 
teñen 15 minutos de lectura diaria e non o fan en 
silencio senón que polos altofalantes do centro 
soa neste caso música clásica.
    Existen moitas razóns que levaron aos distintos 
equipos directivos a realizar este cambio, entre 
elas unha das que máis pesou é que querían 
diferenciar un centro educativo dunha fábrica na 
que toca a sirena para marcar o inicio e final da 
xornada.
  Numerosos expertos coinciden en que os ruídos 
poden ter efectos negativos, poden producir 
irritación e cansazo que inciden no rendemento 
dos rapaces. Ademais os ruídos con niveis 
superiores aos 80 decibelios poden aumentar a 
agresividade.
   Existen nenos e nenas hipersensibles aos sons e 
ruídos e o timbre do colexio é moi forte para eles. 
Un exemplo claro está nos nenos/as con asperger 
aos que se debe facilitar a inclusión escolar. Este 
xesto é un gran paso por parte destes centros de 
cara á inclusión destes rapaces.      

Noelia Vázquez, Lois Lozano, Lidia Dadín e
Bryan Negreiro, 4º ESO

Ilustración de Noelia Lima, 4º ESO



 Foron cinco anos de bos e malos momentos, cinco anos de bágoas, sorrisos, aprendizaxe, 
amizade... cinco anos moi intensos e sobre todo de superación.
 Empecei a ESO no instituto de Ponte Caldelas, o meu pobo, onde nacín e vivín trece anos, cos 
meus amigos de sempre. O empecei con moita ilusión, con gañas de comerme o mundo, de coñecer 
xente nova, de estudar… pero tristemente esa ilusión fóiseme en apenas 1 mes, cando os meus pais se 
separaron, cando dun día para outro estaba aquí, en Dena, sen os meus amigos de sempre, sen o meu 
pai. Encontrábame nun novo lugar, miña nai e eu, soas.
 Recordo o primeiro día que entrei neste centro, recordo as miradas de xente que non coñecía, a 
vergoña que pasei e o que me custou adaptarme. Recordo que eu non quería amigos aquí, nin estudar 
aquí, nin sequera vivir aquí…
 Ás veces, e sobre todo na nosa idade somos crueis cos outros rapaces, facemos moito dano coas 
palabras, xestos e actitudes, sen darnos conta de como iso pode afectar nos demais, sen saber nada 
deles. Miña nai sempre me di “antes de criticar ponte na pel da outra persoa e moléstate en coñecela”.
 Acórdome que cando entrei no centro era racista, e chegueille a empuxar a un compañeiro pola 
súa cor e ó final resultou ser das mellores persoas que coñecín e me levo do instituto, a pesar de que xa 
non está.
 Para que mentir, o primeiro ano de instituto foi horrible e máis a miña situación. Pero sen que 
me dese conta a xente que non coñecía de repente eran os meus compañeiros, algúns os meus amigos; 
de repente sentín que tiña o apoio dos profesores, da xente que tiña ó meu arredor.
 Foi pasando e tempo, foron cambiando as cousas, cada vez gustábame máis o IES e funme 
sentindo máis cómoda.
 Co paso do tempo vas madurando e apreciando máis as cousas, como por exemplo, apreciando 
o centro; non atoparás un como este en ningún outro sitio. Temos un proxecto solidario en marcha, 
un proxecto que fai que todos colaboremos en todo, que nos une, e saber que estamos traballando 
para axudar a outras persoas é unha gran satisfacción , un proxecto que te ensina moitas cousas e te fai 
medrar como persoa.
 Tamén vaste dando conta que está moi ben facer amigos e pasalo ben, pero que é moi importante 
estudar e sacar todo adiante, e coas mellores notas posibles. A miña titora, Carmen, sempre nos di 
“sempre tedes que intentar ser o mellor do que estudedes, xa sexa
Bacharelato, Ciclos.... nunca vos conformedes, hai moita competencia”.
 Miro cara atrás e penso o parva que fun por non facerlle caso antes aos mestres, por non ceder 
á súa axuda. Porque ao principio e non tan ao principio sempre pensamos que os mestres nos din as 
cousas por mal, pensamos “que pesados” pero logo dáste conta que todo o fan por ti, con todas as súas 
boas intencións. Penso que tiven unha sorte inmensa polos profesores que me atopei neste centro, 
algúns gústanme máis e outros menos, pero todo o que teño que dicir é bo. Estiveron berrándome 
cando algo facía mal pero tamén felicitándome cando melloraba, estiveron animándome en todo 
momento e ofrecéndome a súa axuda.
Din que de todo o malo se saca algo bo, eu cheguei a Dena, a este centro, por algo negativo, por unha 
separación que me trouxo moita dor, pero agora, cinco anos despois estou moi contenta de haber 
vivido aquí, de coñecer este centro e toda a xente que me foi acompañando ao longo destes anos. Sen 
dúbida algunha, lévome no meu corazón a moita xente marabillosa, xente que estivo e xa non está, 
xente que si está pero a saber se estará, ao profesorado...
Estou orgullosa de min, de todo o aprendido, do que madurei desde que entrei o primeiro ano ata 
agora, orgullosa do meu esforzo, da miña superación diaria… orgullosa de haber pasado cinco anos 
aquí, neste centro, no IES de Meaño.

Escrito por Noelia Lima e Alba Moraña, 4º ESO.  Debuxo de Sabela Miniño, de 3º ESO

O MEU PASO POLO CENTRO 
 DO IES DE MEAÑO

O MEU PASO POLO CENTRO 
 DO IES DE MEAÑO



Existe a música contemporánea galega?

 Cando nos preguntan sobre a música galega seguro que o único que se 
nos vén á cabeza é a música galega tradicional, os típicos grupos de gaitas 
cos seus bombos e pandeiretas que van tocar ás festas.

 Eu, e coma min a maioría das persoas, escoito música a diario. Todos estamos rodeados 
de música, xa sexa na radio do coche, en YouTube, na miña lista de reprodución ou no mesmo 
instituto. E, a dicir verdade, todo o que escoito é pop español, trap, reggaeton ou as distintas 
cancións internacionais. Todo o mundo se esquece da música máis próxima, a música da 
nosa terra, a galega, e non estou dicindo que teñades que escoitar música tradicional. Existen 
numerosos solistas ou grupos que crean música contemporánea en galego e iso é o que 
seguramente ninguén sabe.
 Moitas veces as nosas vidas están dirixidas pola moda, a nosa forma de vestir, os nosos 
gustos pola música… Eu penso que a música galega non se coñece porque non aparece nas 
canles de comunicación, xa que non está promocionada como o están as demais. Pero é unha 
pena que non nos interesemos por ela porque ás veces se a buscamos en internet e a escoitamos, 
podemos levar unha sorpresa e encontrar cousas fermosas. A min pasoume!
 Eu penso que a xente debería coñecer a música galega contemporánea; hai moitísimos 
músicos que a interpretan, só tedes que indagar un pouco por YouTube. Por exemplo, unha 
solista galega chamada “Sés”, que toca rock alternativo ou o grupo “Cuarta Xusta”, que tocan 
Rock&Roll. Aínda que tampouco todo é rock, tamén está Loretta Martin que interpreta funk 
ou Lucía Pérez que é cantante de pop. Tamén hai grupos galegos que son máis antigos que 
os nomeados anteriormente como “Herdeiros da Crus”, “A Roda” ou “Noite Fechada”, estes 
seguramente os escoitastes algunha vez ou simplemente sabedes que existen. É certo que non 
podemos esquecer as raíces da nosa música pero tamén hai que darlle unha oportunidade á 
actual.
 Eu non digo que non poidades escoitar a música que queirades, pero non vos custa nada 
escribir en google: “música galega contemporánea”. Escoitádela un pouquiño, e quen sabe, igual 
vos acaba gustando e os grupos galegos empezan a ter un oco na vosa lista de reprodución; agora, 
a miña, está chea dela. De verdade que é unha pena que vos perdades semellantes artistazos da 
nosa propia terra.

Marta Tacón, Carlos Villanueva, Brais González e Noelia Besada, 4º ESO



Viaxe Fin de Curso, 4º ESO

MALETAS CHEAS DE COÑECEMENTO

A ilusión de chegar a cuarto da ESO soamente 
para ir de excursión, esa excursión que se 
desexa dende que entras na secundaria, é 
unha das mellores sensacións que pode 
haber.
Para moitos, a viaxe de fin de curso ás veces 
convértese na primeira experiencia de 
durmir lonxe de casa. Non estamos falando 
só do feito de durmir, senón de poder 
escapar da rutina diaria e desenvolver 
accións non cotiás xunto cos compañeiros. 
Isto fomenta o valor do compañeirismo, 
apoio e convivencia cos seus colegas.
Todos os alumnos deberían realizar esa 
excursión xa que é unha experiencia 
inesquecible na que se acollen moitos 
coñecementos grazas aos lugares que se 
visitan e a xente que nos acompaña, pode 
parecer que non, pero coñécese moito 
mellor a xente e acóllese información que 
non se sabía dos sitios.

A punto estivo de truncársenos esta ilusión 
e non ir de excursión, xa que ningún mestre 
quería acompañarnos por non ser unha 
tarefa obrigatoria, pero despois de moito 
insistir conseguimos que se animasen e 
viñesen con nós Elena e Benigno (profesora 
de Sociais e profesor de Educación Física).
Foi unha viaxe na que visitamos moitos 
lugares e aprendemos moitas cousas novas 
xa que fomos a Cantabria e ao País Vasco: 
alí visitamos diferentes lugares como 
Bilbao, San Sebastián e o Parque Natural de 
Cabárceno. Tamén coñecemos Santander e 
as Covas do Soplao.

Sen dúbida para nós o máis impresionante 
desta viaxe foi o museo Guggenheim en 
Bilbao onde se encontran diferentes obras 
de arte contemporáneo. 
O máis divertido foi a ruta de sendeirismo; 
fixémola o último día antes de regresar 
a Dena, tivemos que cruzar o río xa que 
desbordara e estaba invadindo o camiño 
polo que iamos, onde mollamos os pés e 
houbo unha que outra caída e molladura.

Pasámolo moi ben nesta experiencia. Son 
días nos que convivimos e compartimos 
risas e enfados cos compañeiros, días onde 
nos demos conta de como son realmente 
os compañeiros, xa que non é o mesmo o 
comportamento dentro das aulas que fóra 
delas e ademais collemos confianza con 
máis compañeiros/as. 

Escrito por:  Elena García, Iago Padín, Pablo Rodríguez  e Samuel Dacosta





RELATOS– ficcións matemáticas

A VIAXE  DOS ENIGMAS

 Érase unha vez un grupo de amigos que vivían en Valencia, tiñan ganas de visitar París 
entón foron a unha axencia de viaxes e dixéronlles que a época máis barata era no verán.
Despois quedaron os tres para falar do prezo, pero ningún dispoñía dos cartos para pagar a 
viaxe. O avó de Pedro, Pepe, díxolles: - Se acertades estes tres enigmas matemáticos págovos 
a viaxe aos tres. O avó de Pedro fora profesor de matemáticas durante moitos anos, por iso lle 
encantaban os enigmas e quería motivalos porque el sabía que os tres traballaban moito, só que 
non dispoñían dese diñeiro.
Pepe díxolles: - Empezo polo máis fácil, dous pais e dous fillos foron de compras, mercaron tres 
camisas, unha para cada un, como é posible? Despois de moito pensar, dixeron: - Déixanos un 
día para pensar. Pola noite chegaron ilusionados porque despois de moito pensar souberon a 
resposta, dixéronlle a resposta e perguntoulles Pepe: Como o resolvéchedes? Borja dixo: - Ao 
comer deime conta porque estabamos, meu avó que é pai do meu pai, o meu pai que é fillo 
de meu avó e pai meu e eu que son fillo de meu pai, entón somos dous pais e dous fillos pero 
somos tres persoas. 
Pepe dixo: - Moi ben, seguimos co segundo enigma. Como pode sobrevivir alguén á caída dun 
edificio de 50 pisos? Lucas dixo: Moi fácil, porque cae do 1º pero o edificio sigue tendo 50 pisos.
O avó de Pedro dixo. - Xa case tendes a viaxe gañada, só falta un e vóuvolo contar agora. Tres 
amigos compran gominolas que lles custan 30 céntimos, polo que teñen que pagar 10 céntimos 
cada un e o dependente failles un desconto de 5 céntimos porque van todos os días a mercar 
gominolas, reparten 1 céntimo para cada un e deixan 2 céntimos nos fondos comúns. Máis 
tarde fan contas e ven que cada un pagou 9 céntimos, así que gastaron 9x3=27 céntimos e cos 
dous do fondo facían 29; pero onde estaba o que faltaba? Pedro dixo: - A resposta dámoscha 
mañá agora estou moi canso.
 Ao día seguinte, Pedro dixo: -Non falta ningún, só hai un fallo no cálculo, os 2 céntimos 
do fondo hai que restalos, non sumalos, a operación correcta sería 9x3= 27 céntimos pagados 
e 27-2=25 céntimos pagaron.
Pepe díxolles: Noraboa gañáchedes a viaxe. 
 O sábado foron á axencia de viaxes, onde reservaron a viaxe para a semana do 1 de xullo 
ao 7 de xullo, reservaron o hotel a 10 quilómetros da Torre Eiffel e despois foron tomar algo, os 
tres estaban moi contentos e todo grazas a Pepe.
 O día 1 de xullo colleron o avión ás 3 da mañá e chegaron ás 5 da mañá, os tres ao chegar 
a París foron directos ao hotel porque estaban moi cansos. aAo longo desa semana visitaron 
a Torre Eiffel, o estadio do PSG, o palacio do Louvre, a catedral de Notre Dame e foron no 
famoso barco. 

Diego Cacabelos Prol, 1ºESO



Os chapeus dos prisioneiros
 María e Carlos son irmáns. Os dous querían comprar un equipo de música, e foron  
dicirllo á nai. Ela díxolles que quen acertase un enigma, sería o que se levase o equipo de 
música:
“Catro prisioneiros están enterrados no chan ata a altura do pescozo, co que só lles sobresae a 
cabeza para poder respirar. En fronte deles hai un muro que separa a tres dos prisioneiros con 
respecto ao cuarto.
 O carcereiro que os está vixiando dilles o seguinte: Cada un leva posto un sombreiro, 
dous son de cor branca e dous de cor negra. Tedes dez minutos para que un de vós me diga de 
que cor é o seu sombreiro. Se o acerta quedaredes todos libres e se non, morreredes fusilados.
 Os prisioneiros non poden comunicarse entre si e só poden ver o que teñen diante deles. 
Obviamente ninguén pode ver por enriba da parede, nin a través dela. Finalmente un dos 
prisioneiros consegue atopar a resposta correcta.”
¿Quen deles foi?

O caso é que María agora mesmo está escoitando música no seu novo equipo de música.

Sabela Gonzalo Salgueiro,1º ESO  



 Chámome Lucía e estou no 3º curso da facultade de matemáticas de Santiago. Saín 
correndo e case non me dá tempo de dicirlle adeus a Sara, a miña compañeira de piso, 
mirei o reloxo e deime conta de que só me quedaban 5 minutos para chegar á parada do 
autobús. Ao chegar á clase vin que non había case ninguén e que o noso profesor tampouco 
chegara, sentei no meu sitio e esperei a que a clase se empezase a encher. Xa chegaran case 
todos e o profesor seguía sen vir. Pasaran case 7 minutos desde que chegara e o profesor 
seguía sen aparecer, pouco despois entrou alguén pola porta pero non era el, era outro que 
non me dera clase nunca pero que vira polos corredores, os de 4º curso dicían que era moi 
aburrido.
El mirou dun lado para outro observándonos a todos, na súa cara apareceu un sorriso e a 
continuación explicounos:
-Hoxe o voso profesor non está, foise hai un intre por asuntos persoais, eu substituireino, 
non lle deu tempo de deixarnos nada para que fixésedes así que vos proporei uns cantos 
enigmas a ver quen é capaz de resolvelos.
Foi repartindo unhas follas con varios enigmas, parecían fáciles. 
Pasaran 3 minutos e Carmen xa estaba a levantar a man, o profesor mirou cara a ela, volveu 
sorrir e dixo: 
- Que queres? Xa o resolviches? 
Carmen respondeu que si e empezou a ler o enigma:
 - Tenta sumar tres números iguais cuxo resultado sexa 12. A lóxica sería 4 + 4 + 4 = 12, pero 
non é o 4. Cal é ese número? A continuación engadiu: 
- A resposta é 1porque con dous uns formas o 11 e se a este 11 súmaslle 1 dá 12.
O profesor díxolle que estaba ben e que todos copiásemos a resposta, e aos que xa o fixeramos 
díxonos que seguísemos co seguinte. O 2º era un pouco difícil pero só había que pensalo 
ben, eu fun a primeira en levantar a man. O profesor deume a quenda de palabra e empecei 
a lelo:
 - Un raparigo ten, entre arañas e escaravellos, oito bichos nunha caixa. Se en total hai 54 
patas, cantas arañas e cantos escaravellos hai na caixa?
A continuación dixen: 
- 5 escarabellos e 3 arañas.
Seguimos dicindo enigmas ata chegar ao último. Antes de empezar a facelo o profesor 
avisounos de que era o máis difícil. Estivemos un bo tempo pensando a resposta, ninguén 
a sabía. Eu empecei a pensar moito, ata que me saíu a resposta, levantei a man e respondín: 
- Tes que coller tres pelotas de xeito que a súa suma sexa 30. Estes son os números das 
pelotas: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Que 3 pelotas hai que coller? Eu respondín: 
- A de 13, a de 11 e a de 9, porque se lle dá a volta á de 9 e sáeche un 6. Se os sumas dáche 30. 
- O profesor respondeume:
 - Moi ben Lucía.
 Ninguén tiña ganas de que acabase a clase, todos nos divertiramos moito cos enigmas. O 
profe dixo que acabara a clase e que para o próximo día xa viría o noso profesor habitual, 
todos quedamos tristes porque non queriamos que se fose. 

Texto: Blanca Fernández  1º ESO
Ilustración: Elena García  4º ESO

Un día máxico para Lucía



Mulleres de Ciencia
XOGO DE 
PISTAS:

2- IRÈNE JOLIOT-
CURIE  

Como papá e 
mamá.

Neutróns.
Radiactividade á 

carta.

1- ÁNGELES 
ALVARIÑO

A 1ª muller en 
traballar nun barco 

oceanográfico.
Un buque 

oceanográfico leva 
o seu nome.

Descubriu novas 
especies mariñas.

5- HEDY LAMARR

A muller máis bela da 
historia do cine.
Fuxiu a París.

Wifi. 
O día do seu aniversario 

celébrase o Día do 
Inventor na súa honra.

4- FRIDA KAHLO

A Casa Azul.
Un accidente de 

autobús  marca a súa 
vida.

Vén a Europa e coñece 
os surrealistas.
Diego e mais eu.

3- SABELA 
BARRETO

Benvida aos Mares 
do Sur.

Ao fronte dunha 
frota.

Viviu en Perú.
Casa aos 19 anos 

cun almirante.

6- MARÍA MOLINER

Feito a man.
Cibernética.

“Pero e ese home 
como non está na 

academia!!!”
2 tomos, 3.000 
páxinas, 3 kg.

8- MARGARITA 
SALAS

A patente máis 
rendible.

Emigrante.
Bacteriófago phi 29.

I  love Eladio

9- RITA LEVI

N.G.F.
“O corpo engúrraseme, 
é inevitable, pero non o 

cerebro!!!”
Un laboratorio no cuarto.

Italiana, xudía, 1938.

7- KATHERINE JOHNSON

National Aeronautics and Space 
Administration

Traballaba “con outras computadoras”
Contaba todo o que se podía contar.

“Se (ela) dá a súa aprobación estou listo 
para despegar”.

1
4

5

672

9 38



Para comemorar este Día, alumnas 
de 1º e 2º de ESO fixeron un acto 
simbólico no patio para poñer en 
valor o papel da muller na sociedade.



  INSERTE TITULO CANDO SE NOS OCORRA

 A nosa experiencia da radio foi divertida canto menos. 
Durante un curso evolucionamos como interlocutores, 
aprendemos a redactar programas coma verdadeiros 
guionistas (ben, igual non) e a traballar en grupo de xeito 
coordinado (somos máis organizados ca a NASA, menos 
cando a Raúl se lle dá por bailar twerk). Agora xa en serio, 
pasámolo xenial compartindo 20 minutos da nosa vida con 
vós, queridos oíntes, aínda que non nos fixerades caso ás 
veces. Esperamos que vos gustase e que os nosos sucesores 
sexan tan bos coma nós (non o ides conseguir pero podedes 
intentalo).
 Supoño que xa o saberedes, pero os autores das 
intervencións poéticas… eramos nós! Sorpresa! Ou non! 
Encantounos vervos polo instituto adiante preguntándovos 
quen sería o autor de cousas tan fermosas coma poñer unha 
frase nun váter. A verdade é que pensabamos que alguén ía 
querer levarse a nosa gloria, pero alegrounos ver que non. A 
honestidade é boa, rapaces.
 Temos diversas anécdotas que contarvos, que seguro 
que vos rides.
 Un día o noso querido Raúl estaba inspirado, e 
decidiu demostrarnos a todos (na ausencia das profesoras) 
as súas dotes para o twerk xunto con Raquel. Témolo 
gravado, para recordalo por sempre, que merece a pena.
Raquel gritando “sabotaxe!” cada vez que non se nos 
escoitaba.
 Tivemos a Nerea polo instituto adiante debuxando 
estrelas polos cristais, porque lle saían moi ben. Ese día 
emocionámonos pintando e tivemos que borrar algunhas 
cousas.
 Descubrimos que as profesoras teñen un lado que 
non mostran na clase, máis cercano e divertido do que 
pensamos.
As infinitas pelexas entre Raúl e Raquel (que sempre gañaba 
ela), sobre quen era o que presentaba. 

RADIO ESCOLAR



Creando Poesía na Biblio
Os nenos numerados,
Ao pé de cada hora,

 xogan
De catro a catro

                nas Noites de voraces sombras . 
A memoria da choiva

  lembra
  Galicia, Galicia,

    cando
  A  pousada do sétimo día

    berra
    Sempre en Galicia !

Andrés Martínez  e Fernando Lapido 2º ESO       

A sombra cazadora,
Sombra do aire na herba.

As palabras poden matar;
O fin dun canto

En voz baixa.

Silencio no corazón,
Corazón de pedra.

O que é a vida,
Sete noites e un amencer.
Ninguén terá estado alí.

Aroa Aspérez  e Nuria Cacabelos, 2ºESO

A illa do tesouro
quedou sen ouro,

As aventuras de Breogán Folgueira
quedaron sen eira e nin leira;

As meigas de Lupa,
sen ningunha ruta.

Déixao medrar
deixou ao can

na Cova das vacas mortas,
que non teñen hortas;
Ao Irmán do vento

o aire fóiselle en movemento
e Marta ante o espello

quedou sen o seu pelo bello.

     David Correia  e Adrián Martínez     2ºESO



O tren camiña e camiña
Nun país de palabras

e a máquina abafa
e tose como se nada.

De catro a catro
vou vendo moito ao meu paso,

A cova das vacas mortas
vin mentres miraba o alto.
O tren camiña e camiña
e mentres, pola ventá, 

eu sorría.

Entre o si e o non,
coa miña indecisión,
foi pasando o tempo

neste meu vagón.
O tren camiña e camiña

pasando por todas as vilas,
e eu aquí sentado recito
todas as miñas cantigas.

Nicolás Amoedo, 2ºESO

Os Mitos da antiga Grecia din:
cando Morre unha vida, quebra un amor.

Cando A lei das ánimas morre
nO ceo dos afogados,

a Paisaxe con fondo gris poetízate.
Cando o Silencio no corazón é como

A negrura do mar,
o Corazón de pedra di: Todo ben...

Uxía Martínez Miniño, 2ºESO

DIME QUEN É

Quen é o Irmán do vento,
quen ten Ás de bolboreta?
Dime quen é, dime quen é.

Quen é o que viviu Tres vidas?
Quen vive na Illa soidade,
n’A praia dos afogados?

Dime quen é…

Xiyi Lan  2ºESO

NUn país de palabras
 O pintor do sombreiro de malvas

  buscaba A sombra descalza
  coa axuda de Anxos de garda,

  que cos seus Bicos de prata
  contaban Contos por palabras

  pese a ser Malos tempos para os fantasmas.
 

Nerea Lorenzo e Iria Fen V. Basdediós
2ºESO



MAKERSCHOOL
“Do timbre á música”

 Un proxecto de innovación educativa cheo de oportunidades para “Aprender facendo”, e 
traballar dun xeito colaborativo e solidario. O alumnado, desde todas as materias, desenvolveu ao 
longo do curso diferentes proxectos relacionados coa temática deste ano, “Cambiar o timbre pola 
música”. Como actividade final, o 25 de maio, celebrouse o Concerto Solidario “Cantagalos”, un 
evento de carácter educativo no que tamén particiaron os Centros de Primaria. 
 Un concurso onde os rapaces/as bailaron, cantaron e interpretaron; actuacións da Banda de 
Música de Meaño e do Quinteto Magno Brass e os diferentes obradoiros de Robótica, Impresión 3D, 
Deseño e Laminado, Fotografía, Xadrez, Arte na nube, etc,... fixeron que este día fose inolvidable.
 Tamén houbo unha zona de ventas de productos deseñados e fabricados polo alumnado, na 
que se recadaron fondos para unha ONG.

http://www.makerschool.es/concerto-solidario






Letras Galegas
Dedicado a María Victoria Moreno
Na semana das Letras 
Galegas comemoramos a 
figura de María Victoria 
Moreno con diversas 
exposicións e intervencións 
no Centro. Poesía nas portas 
das aulas, ilustracións na 
vitrina da Biblioteca, e 
diversos murais que narran 
parte da súa vida e obra.

No armario 
máis pequeno

teño tres gatos,
un canciño de 

seda
 e dez lagartos.
Dormen de día
 e polas noites 

traman
mil ousadías



ACTIVIDADESACTIVIDADES

3º e 4º de ESO, Teatro en Pontevedra

Charla Doazón e Transplantes Unha flor para Nerea

Clases sen fume Navegando con rumbo



FIN

Vídeos de
actividades

IES  de  MEAÑO

Belén 
de Valga

Clases sen 
fume

Proxecto 
Eminent

Namorad@s

https://drive.google.com/file/d/1upPn66kgKiByUE12DC4_r-iYhRsHMQHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upPn66kgKiByUE12DC4_r-iYhRsHMQHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ds3o9lKI5ef-EKx3OLipUfvSjKt6vpIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ds3o9lKI5ef-EKx3OLipUfvSjKt6vpIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Ltjvm-ifBmzfdm3EJlwCKhH_COx1o9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Ltjvm-ifBmzfdm3EJlwCKhH_COx1o9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187rMIj4M8ZWJlpiLrEq0ceGdjpshvXf7/view?usp=sharing



