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VIAXE Á VILLAFRANCA DEL BIERZO (18-10-2011)
“A paisaxe como contedora de valores económicos”.
Esta actividade cultural está pensada para o alumnado de 4º ESO e 2º BAC (coa materia de xeografía).
O alumnado comprobou in situ como o enorme traballo de inxeniería realizado para a extracción
do mineral supuxo unha gran destrución do medio ambiente, pero deu como resultado unha paisaxe grandiosa e espectacular de terras vermellas, perfectamente integrada coa vexetación de
castaños e carballos, que foi declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO en 1997.
Puideron ver así mesmo, un lago de aluvión: o lago de Carucedo, que se orixinou a consecuencia das escavacións romanas das Médulas.
E por primeira vez, na historia do noso Centro, achegámonos a unha bodega para coñecer o proceso de elaboración do viño, o seu tratamento e o valor económico desta actividade. Os alumnos
convertéronse en enólogos durante unhas horas.
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SAMAÍN 2011
Nestes días de outono, Galicia vólvese encher de cabazas convertidas en misteriosos rostros cheos de luz.
O noso SAMAÍN é unha palabra irlandesa, do antigo gaélico, que nos fala da
fin do verán, da chegada do outono, da recollida dos froitos, dos que xa non
están entre nós...É unha festa fortemente asentada sobre os substratos culturais dos pobos celtas.
Esta época ten un forte simbolismo para os pobos atlánticos, afeitos a ver
nestas festas de Defuntos a renovación da vida a través dos froitos da
terra,a lembranza dos mortos e a celebración da natureza.
Actualmente atópase con moitas dificultades para facerlle fronte á crecente
presenza do HALLOWEEN, unha festa importada dos Estados Unidos cunha
estética semellante á da tradición occidental, pero cun sentido absolutamente
diferente.
Nos últimos anos estamos asistindo á recuperación da nosa festa pois cada
vez son más os pobos e vilas que se implican na celebración do noso.
CARME COCIÑA
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II DIA DA CIENCIA EN GALEGO
Con motivo da celebración do 11 Día da Ciencia
Con
motivo
da celebración
do IIo
en Galego,
o pasado
venres 4 de novembro
noso
centro
participou
nunha
videoconferencia
Día
da
Ciencia
en
Galego
o venres
vía web (con chat incluído para poder realizar
4
de novembro
realizase
unha evicuestións),
impartida por
Ángel Carracedo,
que
tivo por título: “Aplicacións
da investigación
deoconferencia
titulada
"Aplicaxenética: o seu uso na práctica policial”.
cións
da investigación
xenética:o o
Ángel Carracedo
Álvarez é, probablemente,
científico
que
traballa
en Galicia
de maior improseu
uso
na
práctica
policial"
xección internacional. Licenciado en Medicina
partida
por Ángel
Carracedo,
pola Universidade
de Santiago
e doutor enCaMedicina
pola mesma
creou
un grupo
tedrático
de institución,
Medicina
Legal
e que
se convirteu no líder mundial en xenética fodirector
do Instituto
de Medicina
rense e de referencia
en xenómica
comparada e
de
poboacións.
Foi pioneiro
introdución de
Legal
e do Grupo
denaMedicina
Xenovas tecnoloxías para a identificación forense mediante a xenética molecular, técnicas que se
nómica
USC.rutinaria nos laboratorios de todo o mundo, xunto aos seus colaboradores,
implantaronda
de forma
en casos famosos como o crime de Alcáser, o 11-M ou a identificación das víctimas do tsunami do
sureste de Asia, entre moitos outros.
Con esta actividade pretendíase que o alumnado aprendese ciencia sen ningún tipo de prexuízos,
nin sobre a ciencia, nin sobre as posibilidades de aprendizaxe da ciencia en calquera idioma. Os
colectivos convocantes quixeron expresar deste xeito que as linguas, neste caso o galego, se
aprenden usándoas en todos os contextos, tamén nos relacionados coa ciencia e a tecnoloxía, a
pesar de que a Consellería de Educación a excluíse como lingua vehicular de diferentes materias
destes ámbitos coa aplicación do Decreto para o Plurilingüísmo.
Silvia Otero
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“Conmemoración do día da ciencia en Galego”.
Hai persoas que entenden como ciencia a explicación da realidade, debate que vén
dende os sofistas; filósofos que habitaban na antiga Grecia. Eles xa discutían sobre
isto, e, arredor da súa época, chegou a descubrirse da man dos pitagóricos que as
matemáticas, nai de todas as ciencias, eran capaces de explicar os intervalos musicais; os números explicaban entón a beleza. Máxico, non é?
Máis máxico me parece poder coñecer hoxe en día despois de tantos anos de dedicación e esforzo, o perfil físico dun ser humano através dun simple trociño de pelo;
pero non só iso; a súa dieta, se consumía drogas, alcohol, tabaco… ¿Inimaxinable?
Si, a ciencia cóntanos cousas completamente completamente máxicas e inimaxinables, que mesmo parecen sacadas dos contos de ficción, e outras dos contos de terror, como por exemplo o desinterese por parte da poboación cara este ámbito.
A inmensa maioría da poboación descoñece e infravalora algo tan sumamente belo
e importante como é a ciencia e a cultura. Digo cultura, porque como ben demostrou o señor Ánxel Carracedo (modelo a seguir para todos os xoves interesados
pola ciencia, unha eminencia mundial no seu campo, e sobre todo un xenio), é importantísimo para ser un bo investigador ter unha ampla cultura xeral; ter coñecementos en todas as materias; historia psicoloxía, antropoloxía…
Remontando á falta de interese da inmensa maioría dos habitantes quería recordar,
por se a alguén se lle escapa, onde se levan a cabo este tipo de investigacións xenéticas a nivel internacional e mundial; este lugar e USC; a universidades galega
posúe o máis xenial grupo de investigadores capaces de resolver os máis desconcertantes casos internacionais enviados expresamente para Galicia dende Estados
Unidos, Noruega… debido a que ninguén máis é capaz de facelo. A USC posúe,
ademais duns magníficos científicos, a tecnoloxía máis punteira,(atreveríame a dicir
do globo) adicada a este ámbito.
Impresionante para ser a comunidade que moitos maxinan como atrasada e rural.
¿Non é?
Por último, ademais de agradecer a Don Áncel Carracedo a transmisión de tanta
sabedoría, quería deixar constancia dunha frase del;
“É certo que hai que valorar as posibilidades de cada un, pero tamén é certo que
hai que loitar polas ilusións de cada un, e que non hai ilusión que se consiga sen
traballar.”
Cristina González Maseda
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TINTÍN: O SEGREDO DO UNICORNIO
(A PELÍCULA)

Un magnífico filme de entretemento, capaz de atrapar o espíritu de aventuras do famoso personaxe de HERGÉ.
Spielberg deseñou unha emocionante viaxe bastante fiel á alma da súa fonte até o punto de pórnos nostálxicos.
Chea de acción, proporciona 107 minutos de disfrute que non deixa un segundo de respiro ao espectador, como una enorme montaña rusa que consegue arrastrarnos de principio a fin.
A realización artística é extraordinaria: os rasgos dos personaxes, os escenarios, a acción imparable…pero o que máis me conmove é volver a ver o libro no escaparate das librarías.
Xa sei que non se debe comparar a literatura e o cine, son dous medios distintos como distintas
son as súas linguaxes pero, no meu caso, pesa máis a lembranza da lectura da infancia, embora
recoñeza a mestría do director cinematográfico.

O mellor de todo é que ,grazas á película, os nosos alumnos de 1º e 2º de ESO descubriron a
Tintín. A maioría nin o coñecían e espero que así algún se introduza no universo de HERGÉ.
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O ARTISTA NEIRA BROCHS
O artista José Luis Neira Brochs dirixiu a 1ª sesión do obradoiro
de vidrieras con material de reciclaxe "Luz e cor" o xoves 10 de
novembro.
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XOGOS POPULARES
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Que ben saben!!!
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25 De novembro
DÍA INTERNACIONAL DA LOITA
CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
25 DE NOVEMBRO
“Fleurs du mal” en palabras de Beaudelaire, neste evocativo día das mortas polo terrorismo doméstico.
Flores que agromaron nun xardín nocturno e tentaron erguer os ollos na mañá ferida para morrer
no colo estremecido da nai.
Rosas, Margaridas…neste novembro de ausencias
Pombas, Luces…,a quen pertencen estes nomes que percorreron os camiños con pés feridos?
Eu quero decir na memoria das abatidas que encheremos a terra de Semprevivas, para non volver a caer no inútil da melancolía, para recuperar o xardín perdido das “Flores do Ben”
Mª do Carme Cociña
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Grupo de traballo "Elaboración de programacións LOE do Ciclo Formativo de AAFD"
Actividades físicas
O martes 29 de novembro
celebrouse unha das reunións do grupo de traballo
"Elaboración de programacións LOE do Ciclo formativo de Animación de
Actividades Físicas e Deportivas" no que interviu
como relator Alberto Caaveiro do IES de Fene e
como integrantes do grupo
profesores deste centro dos
Departamentos de Educación Física e FOL.

Zuzana, Klára,Petra procedentes da República Checa
estudan no noso centro durante 3 meses
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Tempo
Era primavera e camiñaban coas mans entrelazadas por aquela verea estreita. Os paxaros piaban e o sol ilumináballes a face ao tempo que remataban de agromar as últimas flores daquel
campo extenso e verde. A alegría mesturábanse coa leve brisa, compoñendo así unha sinfonía
que estoupaba en risos no ar e unha atmosfera perfecta, onde ata os segundos tiñan tempo a deterse. E seguiron camiñando, lentamente, marcando compases e olladas ancoradas no subconsciente (…)
Agora o infinito horizonte, bañado nunha posta de sol, era a única testemuña do seu amor. O salitre e a temperatura estival cargaban o ambiente dun ton especial, coma se se tratara dunha verdadeira paisaxe de postal mentres os seus pequenos peixes fundíanse na fina area da praia
mentres bailaban. Todo se reducía a aquel segundo(…)
Miraba pola ventá e vía caer paseniñamente as follas das árbores. A gama de cores amarelo –
marrón tinguía todo dun ton melancólico e morriñento, e o tempo pasaba por un coador á velocidade da luz. E as olladas xa non se detiñan… e a danza era monótona e sen cor(…)
Chegou. Sen darse conta chegou ao frío e conxelado inverno, onde todo volveu nunha negrura de
berros e fereza agochada. Levaba un longo e amplo vestido negro e interpretaba un valse eterno.
- Oxalá puidese volver á sinfonía de cores… - dicía para si mentres as bágoas lle escorregaban
pola meixel
LORENA BARRERA LÓPEZ- 2º ESO B

Alumnos MAC 2011-2012
MAC Erasmus Junior
Os 3 futuros alumnos MAC que participarán
nun intercambio durante 3 meses nun instituto de Praga asistiron a unha reunión informativa en xuño en Madrid.
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Felicitación do Conselleiro de
Educación polo premio Comenius
Erasmus Junior
MAC Erasmus Junior
O Conselleiro de Educación felicita
persoalmente o IES Monte Castelo
pola obtención do premio Comenius a
nivel nacional pola participación no
programa de intercambio Erasmus Junior no que participa o centro dende o
curso 2009-2010 co centro Gymnazium Praha 10 da República Checa.
Este galardón entregouse o día 1 de decembro na V Feira de Valorización que se celebra en Madrid a que acuden o director do centro Marcelino Luna, a profesora coordinadora de proxectos europeos Irene Paredes e unha das alumnas participantes no programa de intercambio Cristina
González Maseda.
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ALUMNOS DE BACHARELATO DE ARTES REALIZAN UNHA VIAXE CULTURAL A BILBAO
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O día que decidín participar no concurso Que é un rey para ti? Pensei que non ía gañar, pero
cando me chamaron para ir recoller o premio de finalista a Santiago non mo cría, alí fun co
meu profesor do curso 2010-11 e cos meus pais. Cando me comunicaron que era a gañadora
do concurso, polo tanto a representante galega na audiencia coa S.M Don Juán Carlos estaba
moi leda.
O pasado vinte e nove de nvembro fun velo e tiven a ocasión de ensinarlle e explicarlle o
meu traballo, penso que lle gustou e ademais alí puiden coñecer moitos rapaces e rapazas do
resto de España que gañaran na súa respectiva comunidade. En primeiro lugar cando chegamos tivemos unha breve recepción no hotel onde nos aloxábamos seguido do xantar, logo
cambiámonos e fomos todos xuntos nun autobús o Palacio da Zarzuela, despois de pasar por
moitos controis fomos por unha calzada que conducía o palacio durante uns vinte minutos
pero non nos resustou moi grande a espera xa que a ambos lados da calzada había unha
finca enorme chea de pequenos cervos. Cando chegamos esperamos un anaco nunha sala
moi fermosa chea de preciosos cadros e tapices, e por fin dixéronnos que pasaramos a unha
sala onde nos recibiría o Rey, esperamos un anaquiño mentras os periodistas presentes tanto
da televisión coma de xornais e revistas non paraban de gravarnos e facernos preguntas, logo
a Súa Maxestade apareceu pola porta e para tranquilizarnos díxonos que non nos ía examinar. Despois de que pasaran varios nenos a falar con él tocoume o turno e fun explicarlle o
meu traballo, díxenlle que no meu traballo intentaba representar que él e a raíña eran uns bos
representantes de España pois apoiaban e permitían conservar as diversas culturas españolas, dende o flamenco ata a música tradicional galega pasando polo festa de San Isidro en
Madrid, O San Fermín e diversas festas e costumes do noso país.
Cando regresamos de volta ceamos no hotel todos xuntos e ao día seguinte leváronnos ver
o Palacio Real, á hora do xantar fumos ao Club de Campo e alí volvín a comer cos mesmos
compañeiros que na cena do día anterior. Para rematar regresamos ao hotel e con moita pena
despedímonos coa ilusión de volvernos a ver algún día.
Irene Rico Gómez 1ºESO A
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TRABALLO DE PLÁSTICOS
Na materia de tecnoloxía, adicaron unhas sesión a facer murais , por grupos, relacionados coa reciclaxe dos diferentes tipos de plásticos. Pegaron nunha catolina os
obxectos de plástico escribindo unha breve descripción de cada un.
Fíxose unha exposición dos traballos no corredor do Centro.
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Premio no 17º Certame de Contos e Relatos
Curtos "Trapero Pardo"
O Concello de Lugo convoca o 17º Certame de Contos e Relato Curto "Trapero Pardo"
para fomentar a creatividade literaria entre os estudantes lucenses.

-Categoría de 12 a 14 anos:
2º Premio:
Gañadora: Lorena Barrera López, alumna de 2º ESO do IES Monte Castelo

-Categoría de 15 a 18 anos:
2º Premio:
Gañadora: Amara Chao Durán, alumna de 4º ESO do IES Monte Castelo
3º Premio:
Gañador: Nuno García Pico, alumno de 1º BAC do IES Monte Castelo

Fin da estadía dos alumnos MAC de ambos centros
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CONCURSO DE POSTAIS,CONTOS E VILANCICOS DE NADAL

1º PREMIO: IRENE RICO 1º ESO B

2º PREMIO : PULA VÁZQUEZ 1º ESO A

1º PREMIO 2º GRUPO : AMARA CHAO DURÁN 4º ESO-B
20

Premio dos Certames de Nadal 2011
A Delegación Municipal de Cultura , a través da Biblioteca Pública Municipal, logo da convocatória
dos Certames de Poesia Infantil e Postais do “Nadal 2011”, e unha vez reunidos os menbros do
xurado, acordaron concedelos seguintes premios:
Premios de Poesia Infantil “Nadal 2011”:
CATEGORÍA C ( de 12 a 16 anos):
-1º premio: Amara Chao Durán.15 anos. IES MONTE CASTELO.
-2º premio: Irene Rico Gómez. 12 anos. IES MONTE CASTELO.
Tódolos traballos premiados nesta fase local, participarán na fase Provincial do Certame, convocado pola Biblioteca Provincial de Lugo.
A entrega de premios terá lugar na Sala de Arte da Casa da Cultura o vindeiro luns,30 de xaneiro,ás 19:00 horas.
Presidirá o acto o Sr. Alcalde e a Concelleira de Cultura.
A Biblioteca Pública e a Delegación de Cultura felicitan a tódolos participantes e convídaos a visitar a exposición de tódolos traballos presentados ao Certame.

O departamento de Normalización Lingüística entrega os premios ás gañadoras do concurso de postais, contos e vilancicos
de Nadal.
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ISAAC DÍAZ PARDO
PALABRAS PARA UN MESTRE
O meu destino favoreceume coa sorte de ter coñecido a D. Isaac Díaz Pardo, un home enorme
pese ao seu Corpo miúdo.
Unha semana despois do seu pasamento paseo polas rúas de Compostela imaxinándoo a el na
súa primeira patria, a infancia, o pan no que se amasa o ser humano.
Busco a casa da Tumbona na rúa das Hortas, alí onde o seu pai, D. Camilo Díaz Baliño, tiña o
seu obradoiro. Imaxínoo un pícaro atorrante, un xistrón que comezaba a ollar o mundo cos seus
enormes ollos escuros. Imaxínoo escoltando e compartindo as tertulias que na casa paterna facían os ilustres da cultura galega desde momento: Risco, Otero, Cabanillas, Castelao, os irmáns
Vilar Ponte, Á Casal, o seu propio proxenitor…Estouno vendo con quince anos, implicado na
campaña do Estatuto de Autonomía de Galicia, debuxando cartaces baixo as instruccións do propio Castelao.
Avanzo polo Obradoiro cara o Franco, dou a volta polo Toural, Mazarelos, Tras-de Salomé e a
Rúa Nova que me leva de volta á Catedral, agora polas fachadas Sur- Leste: Praterías, A Quintana. Diríxome ao Pórtico da Gloria lembrando os versos de Lorenzo Varela:
“Galicia ceibe tallará o teu Nome
Nas outuras do Pórtico da Gloria
Para que falen os anxos con un home
Que leva a patria enteira na memoria”
Baixo as escaleiras do Obradoiro e e miro de fronte o pazo de Raxoi, alí penso nun rapaz de
quince anos co terror debuxado no rostro porque o seu pai estaba detido xusto en fronte, na Falcona, os subsótaos do Pazo de Raxoi.
Con dezaseis anos recén cumpridos hai un neno feito home de repente, co corpo do pai entre os
brazos, derrubados todos os soños, e vénme á memoria a Piedade de Miguel Anxo trasladada ao
cadro de Castelao “Esta dor non se cura con resiñación”.
Non quero nin pensar na fuxida de Santiago, o medo como unha cóbrega entrando paseniño até
a médula ósea.
Actor, protagonista ou testemuña dos máis relevantes acontecementos sociais, políticos e culturais da segunda e terceira parte do século XX e aínda da primeira década do XXI; cun enorme
labor pedagóxico, empresarial, de creción artística e literaria, de investigación…talvez sen comparanza na nosa última parte da historia.
As súas palabras, orais e escritas, trascenden sempre o subxectivo e axúdannos a comprender
as claves da nosa realidade actual. A súa obra e a súa persoa son documentos imprescindíbeis
para coñecer o último século da nosa cultura.
Diríxome agora a Boisaca onde, desde o 6 de xaneiro, está soterrado nun lugar reservado para
santiagueses ilustres, ao pé de Aurelio Aguirre e Don Antonio Fraguas.
Descanse en paz este galego que amaba a liberdade da Estirpe, que diría Ferrín, a esperanza
dun pobo enaltecido por Rosalía e Castelao, a melancolía dos dramas de Shakespeare na ollada.
Grazas pola túa lección, Mestre Isaac!!!!
Carme Cociña
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PROXECTO NEO de Radio Burela
O DIRECTOR DO IES MONTE CASTELO PARTICIPOU EN
RADIO BURELA NO PROGRAMA PROTAGONIZADO POR
NEOFALANTES
Mércores 18 de xaneiro:O terceiro programa de PROXECTO
NEO, de Radio Burela, tivo como protagonista á comunidade
educativa do IES Monte Castelo. O propio guión radiofónico
foi elaborado polo Equipo de Dinamización Lingüística do
centro, como un dos presentadores actuou o alumno de 1º
de Bacharelato Jesús Juan Aponte Gamboa e o contido do
programa dedicóuselle a Marcelino Luna, en calidade de director do IES Monte Castelo e presidente da fundación IMDECUM.
Todos os mércores entre as 5 e as 6 da tarde a emisora de Radiofusión transmite Proxecto Neo,
un programa que centra o protagonismo nas persoas neofalantes en galego. A información actualizada sobre os programas está disponíbel no grupo de Facebook
http://www.facebook.com/groups/proxectoneo/, onde convidamos a participar activamente.
Proxecto Neo recolle as voces que se incorporaron recentemente á nosa cultura e que lle dan
tanta vitalidade como os que a adquiriron na infancia. Son persoas que viñeron de Castela, de Asturias, de Andalucía, Madrid… ou que viñeron de diversos países do mundo e chegaron a Galiza
e se integraron na cultura tradicional. Tamén se inclúen neste grupo as persoas das grandes cidades galegas que se comezaron a desenvolver totalmente no idioma galego sendo xa adultas.
O contido íntegro da entrevista pode escoitarse aquí: http://www.ustream.tv/recorded/19846155

Mércores 25 de xaneiro: A Alumna de 3º de ESO do IES MONTE CASTELO, KATERINE BRITO,
PARTICIPA NO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DOS NEOFALANTES EN RADIO BURELA
HOXE A ENTREVISTADA É CATALINA S. LUENGO, XERENTE DA FUNDACIÓN EXPOMAR
Este mércores emítese o cuarto programa Proxecto Neo. A convidada será Catalina Sánchez
Luengo(Mediadora cultural e Xerente da F. Expomar). Na entrevista participarán Laura Trelles
(IES Perdouro) e Katerine Brito Tavares (IES Monte Castelo), por iniciativa dos respectivos Equipos de Dinamización Lingüística.
Nacida en Villanueva de la Serena (Badaxoz), Catalina Sánchez estudou Economía e Comercio
en Madrid e Estocolmo. Chegou a Galiza en 1977 e foi fundadora dunha "comuna" perto da praia
de Esteiro (Xove). Desde ese momento participou en primeira liña nos movimentos sociais preocupados pola contaminación emitida pola fábrica de Aluminio, opúxose activamente á implantación dunha central nuclear na Mariña e dinamizou a cultura desde o Concello de Cervo e desde A
Zaranda, a célebre sala de Burela moi directamente relacionada coa Sala Nasa de Santiago.
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Viaxe cultural a Madrid

19/12/2011-22/12/2011

O pasado dezanove de decembro partimos a Madrid para facer unha visita ós lugares de interese
para o temario que corresponde co temario de 2º de bacharelato. De camiño a Madrid fixemos
unha parada en Labajos (Segovia) para visitar o monumento na honra de Ónesimo Redondo Ortega, dirixente nacional sindicalista; un dos fundadores da JONS, que mais tarde pasaría a chamarse Falange Española de la JONS. No lugar no que se atopa o dito monumento morreu este
personaxe histórico, asasinado polo bando contrario a súa ideoloxía simplemente por un erro de
vestimenta.
Tras xantar neste lugar dirixímonos cara a Madrid onde a nosa primeira visita foi o Palacio Real.
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Este palacio foi construído entre 1738 e 1755 por orde de Carlos III o cal o utilizou como residencia. Este edificio sería proposto a todos os sucesores á coroa como vivenda, os cales aceptaron
agás o actual monarca Xoán Carlos I, que decidiu adoptar como vivenda familiar o Palacio da
Zarzuela xa que a extensión deste era moito máis reducida, reservando aos actos oficiais e de
protocolo.
Unha vez rematada esta visita dirixímonos cara o albergue e logo fomos até a Porta do Sol onde
dimos un paseo polos arredores.
Ao día seguinte visitamos a cidade de Toledo onde unha visita guiada no autobús nos permitiu observar e coñecer as aforas e marabillosas vistas de Toledo.
Ao rematar a visita en bus continuámola a pé, contando en todo momento cun guía, o cal nos mostrou
toda a cidade. O guía comentounos que inicialmente había dez sinagogas e mesquitas pero na actualidade só se conservan dúas de cada a parte das
oitenta e tres igrexas.
Na catedral, a cal ten trescentos anos, puidemos
observar a custodia, peza de gran peso de ouro que
se saca unha vez ao ano nunha procesión. Tamén
algunhas das grandes pinturas do Greco, un dos
grades pintores que deu nome a Toledo. Durante o
día, ademais de contemplar a antiga capital española,
puidemos gozar de tempo libre para patinar sobre xeo, nunha pista improvisada, a parte de pasear polas rúas de Toledo.
O terceiro día disfrutamos dunha visita ao Senado e ao Congreso, neste último estivemos acompañados por dous deputados galego, Jaime de Olano e Laura Seara, ambos os dous licenciados
en dereito. No Senado fixemos unha breve visita breve para coñecer as instalacións, por outra
banda no Congreso a visita foi máis ampla na que puidemos observar o hemiciclo e nel, unha das
cousas que máis nos impresionou, ademais do seu pequeno tamaño en comparación co que podemos ver nos medios, foros as balas de Tejero.
Á tarde dividímonos en dous grupos, uns foron ao museo do Prado mentres que outro ao xardín
botánico. Os dous grupos disfrutaron da súa respectiva visita e pareceulle moi interesante e eniquecedora.
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Esa mesma noite disfrutamos dun espectáculo de danza e luz no treato del Canal, chamado
Momix Remix.

Finalmente o último día tras levantarnos e almorzar fomos directamente a O Escorial. Onde visitamos o mosteiro que serviu de vivenda para o rei Filipe II e onde hoxe en día se atopan enterrados
todos os descendentes da familia Real que así o desexaron.
Hoxe en día o Palacio de San Lorenzo do Escorial é un mosteiro no que se atopan os monxes da
Orde dos Agustinos.
Foi deseñado por un nobre e considerado arquitecto toledano o cal baixo a petición do rei, creou
o edificio cas comodidades máis esenciais do momento. Así pois enfocouno completamente arredor dunha Igrexa a cal se podía ver e escoitar dende os puntos clave da vivenda, aqueles de intres para o rei.
O lugar foi escollido polo rei (tras vencer na batalla de San Quintín) posto que desexaba un lugar
tranquilo onde puidese descansar pero que á súa vez se atopase cerca da cidade principal; Madrid.
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Tras esta visita, acudimos a O Val dos Caídos para realizar unha pequena e breve parada, pois o
tempo do que dispoñiamos era moi escaso.
O Val dos Caídos foi mandado construír por Franco, ditador que resultou tras o golpe de Estado
realizado en 1936.
Así pois este lugar, próximo ó Escorial, construíuse no ano 1940 e rematase en 1958 cas mans e
suor dos prisioneiros de guerra que tal cacique tiña encadeados. Moitos dos cales posteriormente
foron enterrados en fosas comúns, xunto os caídos na batalla.
O lugar no que nos adentramos entón, era quizais un pouco tenebroso, e o que posiblemente
máis chamara a atención eran as enormes dimensións decoradas con grandes estatuas e esculturas
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Tras esta leve parada que apenas durou media hora collemos xa o autobús camiño de Ávila.
Unha cidade de dimensións bastante reducidas pero historicamente concentrada, tanto que foi
declarada patrimonio da humanidade en 1985 .Digo concentrada posto que nela podemos atopar
abundante cantidade de edificacións e estruturas significativas e históricas nun territorio moi escaso.
Nela paramos para comer e tivemos un pouco de tempo libre ata pilla-lo tren turístico que nos
permitiu realizar un divertido pequeno percorrido polos principais lugares da cidade.

Por último xa entrando en Galiza paramos para realizar a última cea e como non, na nosa terra
tiña que ser a máis saborosa. Así pois disfrutamos dun churrasco e dun “brindis” para celebrar o
marabillosa que foi a totalidade da viaxe.

Cristina González Maseda, Laura Baumgartner Lucero,
Laura Rapa Casariego.
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DÍA DA PAZ?
Hai que ver!
Como que di
Día da Terra
Día do Libro
Día das letras Galega
Tod@os os nen@s coa súa pomba!!
Tod@s?
Depende de onde se naza
Nos lugares das minas
Nos lugares das armas
Nos lugares das mulleres maltratadas
As nosas felices pombas
os nosos silencios,
tod@s somos cómplices,
A paz é só un soño!!
Berremos contra o silencio,
contra a inxustiza,
contra a resignación,
contra a ira…
Todos os días do ano son días de Paz
na sonata das estrelas
na sonata do mar
Mª do carme Cociña
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171 Aniversario do nacemento de Rosalía

VIDA DE ROSALÍA DE CASTRO:

Rosalía de Castro foi e será sempre un exemplo de perseverancia,
esforzo, humildade e paixón. Ela sempre quixo defender un pobo sen voz e valorar a visión de
todos aqueles aos que ninguén lles facía caso e trataban de ignorantes. Rosalía naceu en Santiago de Compostela, pero criárona unhas tías que vivían pretiño, na aldea de Ortoño. Ali medrou e aprendeu a falar. Como a xente de Ortoño falaba galego, Rosalía aprendeu esta lingua e
as cousas bonitas que nela lle cantaban, o que lle axudou a ser poeta. En Ortoño aprendeu
tamén a coñecer as árbores e as flores, as estacións do ano, a xogar polos camiños cós paxaros e a mollarse coa choiva. Tamén viu traballar a xente, e aprendeu que os homes tiñan que
emigrar e que as mulleres quedaban soas cos meniños pasando moitos traballos, de aí moitas
das súas poesías. Máis tarde, coa súa nai viviu en Padrón e en Santiago, daquela a súa vida
era moi diferente, xa que ía a escola coma calquer outro neno, debuxaba, pintaba, tocaba a guitarra e a frauta etc. Encantaballe representar obras teatrais, o que lle axudou a fomentar o seu
gusto pola lectura e sobre todo pola escritura. Cando tiña dezanove anos marchou para Madrid
onde coñeceu escritores moi importantes naquela época, entre eles Manuel Murguía co que
casou, tiveron sete fillos, dos que se criaron soamente cinco: Alexandra, Aura, Gala, Ovidio e
Amara. Naquela época escribiu “Cantares Gallegos”, un dos libros máis importantes da nosa literatura, de aí a celebración do día das Letras Galegas; cando se celebra a publicación deste
libro. Rosalía e a súa familia cambiaron moito de fogar e ela non se afacía en ningún lado como
en Galicia. Rosalía compuxo o libro “Follas Novas”, formado por poemas dedicados aos que
tiñan que marchar, as inxustizas que se facían cos pobres e a emigración. Tamén escribiu un
libro de poesía en castelán, “En las Orillas del Sar”.
Rosalía pasou os seus últimos días en Padrón, nunha casa que agora é un museo dedicado a
súa obra, enterrouse en Santiago de Compostela no Panteón de Galegos Ilustres de San Domingos de Bonaval. Os seus poemas non só recorreron Galicia, senon que foron traducidos a
miles de linguas e viaxaron por moitas partes do mundo.

Irene Rico 1º ES0 A

Casa na que pasou os seus
derradeiros días.

Escritorio onde escribía algúns
dos seus poemas.
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8 de marzo Día da Muller Traballadora
O IES Monte Castelo fai unha homenaxe a todas as mulleres coa conferencia da Doutora Herminia Pernas Oroza: "As mulleres galegas na época contemporánea"
Con soporte dixital, os alumnos de 2º de BAC e un pequeno grupo de profesoras puideron seguir
a historia das nosas bisavoas, avoas, nais,....as nosas contemporáneas predecesoras, as silenciadas, as esquecidas, as artífices e responsables de que hoxe esteamos onde estamos.
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Visita ó Parlamento galego
Alumnos do IES Monte Castelo de Burela, visitaron o mércores 14 de marzo de 2012 o Parlamento. Fotografía do grupo cos parlamentarios da Mariña lucense das tres forzas políticas.
Esta actividade estivo organizada polo departamento de Xeografía e Historia.
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Visita á Catedral de San Martiño e encontro co
pintor Queralt Blanch
O luns 26 de marzo, @s alumn@s de 4º de ESO e 1º de BAC do centro, realizaron ó longo de
todo o serán, unha visita á catedral de S. Martiño(Foz) e un encontro co pintor Queralt Blanch,
autor do mural de San Rosendo.
O pintor Queralt Blanch regresa a San Martiño de Mondoñedo(Foz) para rematar un mural de
grandes dimensións(de 4,50 metros de ancho y 3,60 de alto) adicado a San Rosendo, obispo de
Mondoñedo e fundador do mosteiro de Celanova no siglo X. Comezou esta tarefa en xullo do
2009 e agora esperanlle 3 ou 4 meses de traballo. Na creación do panel en relieve e en blanco e
negro utiliza nove materiais, o artista combina area, madeira, telas, metais...O mural presidirá a
sala de actos do futuro museo da basílica.

»
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Elaborando xabóns con Voz Natura
O IES Monte Castelo de Burela, dentro do programa de Voz Natura donde elaboraron xabóns con
aceite reciclado e con forma de follas de árbores, ó ser éste eo Ano dos Bosques. Encarganse de
esta actividade as profesoras Isabel Mojardín e Ana Fernández, tamén María Xesús Fuentes con
alumnos de 3º de ESO. Colaboran tamén alumnos e profesores de Artes, que preparan os moldes
para os xabóns. Ademáis diseñan marcapáxinas con papel reciclado. Voz Natura promociona a
educación medioambiental a través da Fundación Fernández-Latorre, de La Voz de Galicia.ELABORACIÓN DE XABÓN DE AVEA
Materiais:
-Recipiente de plástico
-Vaso de precipitados ou calquera recipiente
para medir o aceite e a auga
-Balanza
-Culler de madeira
Elaborando xabóns en Burela con VOZ NATURA -Moldes

Ingredientes:
-47gr de sosa
-80gr de avea
-280ml de auga
-280ml de aceite de oliva(pode ser aceite reciclado)
-un pouco de xel de aloe vera
-dúas ou tres gotiñas de esencia
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Procedemento:
Disolver a sosa en auga, engadindo a sosa aos poucos e tendo moito coidado cos vapores que
desprenderá. Esta reacción liberará moita enerxía (reacción exotérmica), por iso o recipiente comenzará a quentarse.

A continuación engadimos a avea e logo o aceite, o xel e a esencia sen parar de remexer, sempre
na mesma dirección, ata que teñamos unha pasta da textura da maionesa.

despois botamos a mezcla nos moldes:
Unha vez desmoldado, o xabón deberá continuar
secándose e non poderá ser utilizado ata polo
menos un mes máis tarde da súa elaboración.
Unha vez desmoldado, o xabón deberá continuar
secándose e non poderá ser utilizado ata polo
menos un mes máis tarde da súa elaboración.

37

Fundación Ecomar en colaboración co Cluster Marítimo Español selecciona o IES Monte Castelo
como gañador do concurso Premios Ecomar
A actividade realizada polos alumnos de 2º ESO consistiu en realizar un breve proxecto enfocado
a pesca sostible, plantexando solucións posibles e realistas.
O premio consiste en 3 días en A Coruña, do 25 ó 27 de abril, donde realizarán actividades relacionadas co coidado do planeta e deportes naúticos.
Primeiro día: A Coruña, Torre de Hércules, Monte San Pedro
Segundo día: Ferrol, Museo de Construcción naval, Astillero, navegación en buque-escuela Gure
Izar
Terceiro día: Curso de navegación

Na entrada do instituto está durante o mes de marzo a exposición do CEIDA (Centro de Extensión
Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia) sobre cambio climático.
Con esta exposición preténdese concienciar á poboación e poñer en pé iniciativas para aprender
e actuar a favor do clima, mostrando o impacto na natureza do efecto invernadoiro. Móstranse os
sinais do cambio no noso planeta e as solucións que podemos adoptar, así como a existencia de
redes sociais que facilitan o intercambio de ideas e experiencias para unha posta en común.
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Exposición sobre cambio climático
Na entrada do instituto está durante o mes de marzo a exposición do CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia) sobre cambio climático.
Con esta exposición preténdese concienciar á poboación e poñer en pé iniciativas para aprender
e actuar a favor do clima, mostrando o impacto na natureza do efecto invernadoiro. Móstranse os
sinais do cambio no noso planeta e as solucións que podemos adoptar, así como a existencia de
redes sociais que facilitan o intercambio de ideas e experiencias para unha posta en común.
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Viaxe ó Museo da Enerxía en Ponferrada
Alumnos de 2º e 3º ESO visitaron en Ponferrada o Museo Nacional da Enerxía
Páxina web do museo: http://www.enemuseo.org/index.php/es/
Tamén visitaron a planta de captura de CO2 de Cubillos de Sil en Ponferrada
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CONFERENCIA DE FRANCISCO PIÑEIRO GONZÁLEZ
O pasado xoves 26 de abril o profesor Francisco Piñeiro impartiu una conferencia aos alumnos de
2º de BAC.
O dramaturgo, actor, director e estudoso do xénero fixo un repaso da nosa traxectoira dramática
ao longo do séc. XX e até a actualidade.
O seu obxectivo era mostrar a evolución desta arte desde a ESCOLA REXIONAL DE DECLAMACIÓN até as representacións actuais. Todo isto a traves de imaxes e música nas que puidemos
comprobar como se foi achegando o noso teatro ás súas manifestacións noutras literaturas proximas á nosa.
O máis interesante pareceunos o minucioso estudo das representacións dramáticas na nosa Mariña, desde Viveiro a Ribadeo, pasando por Ourol e Ferreira. Desde os grupos corais do primeiro
terzo do XX até as compañías profisionais da actualidade.
O profesor demostrou como o repertorio dramático mariñán contribúe poderosamente á normalización do xénero desde hai un século.
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`tÜtà™Ç wx ÄxvàâÜt
Con motivo da celebración do mes das Nosas Letras, a AACC BURIL organizou
unha maratón de lectura no salón de plenos do Concello.
O noso Club de Lectura do IES MONTE CASTELO colaborou cun recitado de textos de CELSO EMILIO FERREIRO, aproveitando así para facer a nosa homenaxe
ao ilustre celanovés cuxo centenario se celebra este ano.
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IES MONTE CASTELO CO MODELO BURELA
NO LUAR DA TVG
Unha delegación da Mariña participou o pasado venres 11 de maio nun programa dedicado á celebración
do Día das Letras Galegas
Un conxunto de 15 persoas da Mariña viaxaron na
tarde do venres 11 de maio a Santiago de Compostela para participaren na emisión do Luar da TVG, un programa que estivo dedicado
á conmemoración do Día das Letras Galegas. Na delegación que saiu da estación
de autobuses de Burela ás 4 da tarde, participaban diversas persoas da Mariña,
todas elas cun vínculo especial: a súa procedencia de máis alá das nosas fronteiras
e a máis que aceptable integración na nosa cultura.
Xunto a diversos protagonistas do documental ?Modelo Burela?, de Matías Nicieza
(que tamén estivo coa expedición), foron entrevistadas en Luar algunhas das persoas que participaron durante este curso académico nas emisións radiofónicas tituladas ?Proxecto Neo?. En representación do IES Monte Castelo interviron o
pakistaní Umer Mohammed, que combina o traballo nun negocio familiar do sector
hostaleiro cos estudos de 2º de Bacharelato; a focense Sol Pedreira (alumna de 4º)
chegou á nosa terra procedente do Perú e manifesta unha magnífica integración
entre nós, sen renunciar aos vínculos cos familiares da China e o Xapón; o futbolista
Miguel Gomes (1º de BAC), xuvenil habitual nas listas do primeiro equipo da S. D.
Burela de fútbol foi o representante da comunidade caboverdiana; Jesús Juan
Aponte Gamboa, que xa contaba con experiencia no audiovisual, representou o
Perú. Todos eles estiveron acompañados pola profesora Carme Cociña, coordinadora do Equipo de Normalización Lingüística.
A presenza deste conxunto de persoas representativas da implantación do ?Modelo
Burela? de Planificación Lingüística no Luar da TVG, foi o resultado da colaboración
dos institutos de Burela co equipo de produción do programa televisivo durante estas
últimas semanas.
Este recoñecemento ao labor de Innovación Educativa no que participa IES Monte
Castelo, chega poucos días despois de que o propio Secretario Xeral de Política
Lingüística, Valentín García, visitase a localidade para participar nunha xornada de
dinamización lingüística.
Ademais de continuar con proxectos como o da integración de neofalantes, o grupo
de Innovación Educativa centra este ano o seu labor didáctico no apoio ao desenvolvemento do comercio local, unha iniciativa que xa conta co apoio de diversas empresas.
CARMEN COCIÑA COCIÑA
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Alumnos de 2º ESO e 1º BAC viaxaron a Italia para participar
na festa final do proxecto Comenius ECOGAIA no que participa o centro nos últimos dous anos con centros de Francia,
Italia e Rumanía.

50

OBRA DE TEATRO LOS MÚSICOS DE BREMEN
NO COLEXIO VISTA ALEGRE
Alumnas de 2º ESO e profesoras do clulbe de lectura do noso instituto representaron a obra de teatro "Los Músicos de Bremen" no Colexio Infantil e de Primaria
Vista Alegre (alumnos de educación infantil). Esta actividade realizase dentro das
programadas polo clube de lectura.
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Felices
Vacacións
COORDINADOR: Fernando Gavín Bouso
COLABORADORES: Carmen Cociña , profesorado e alumnado do Centro.

