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Comezou o curso e os nosos trasniños xa se puxeron a escribir e fixeron uns relatos preciosos que 
presentaron ó concurso de relatos de terror que convocou o EDLG. O xurado tivo moi difícil a elec-
ción dada a calidade dos traballos.
O primeiro premio foi para Xiana Fernández Fente de 2º ESO A, o segundo premio levouno Iria Váz-
quez López de 2º da ESO A e o terceiro gañouno Ángela García García de 1º da ESO A.
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 Feliz aniversario, rapaza! Ese é meu pai dándome o meu agasallo do décimo quinto aniversario. Era un aparello que fixo el 
coas súas propias mans. Era de ferro, adornado  cun gorro de aniversario e unhas grilandas, parecidas ás de nadal, arredor do pescozo.
 Cando o vin non sabía moi ben o que era, pero meu pai pronto mo explicou.
 Era un robot máis alto ca min, e facíame todo o que lle pedira. Pronto aprendeu a facerme uns macarróns e pouco a pouco 
funo aprendendo a facerme os deberes, a cama ata a elixir a roupa que debería poñer ao día seguinte, dependendo do tempo que 
fixera. Meus pais cada día que pasaba arrepentíanse máis e máis de terme regalado aquel agasallo, os adultos era imposible mantelos 
contentos!!!
 Dicían que estaba a xogar sempre ao móbil mentres o robot me facía todas as cousas. Para estar todos os días a todas as 
horas rifando comigo para iso que non mo compraran!
 Aínda que só estivera unha semana comigo, facíaseme imposible separarme del, para que me fixera as cousas claro...
 Xa pasaron unhas cantas semanas e eu só me dedicaba a ver a tele e pouco máis, como o robot mo facía todo...
 Mañá xa é samaín, que emoción! Íalles contando aos meus pais no coche, xa que viñamos de mercar as últimas decoracións 
para o samaín. Droit, o meu robot, xa me tiña todos os deberes feitos ao chegar á casa. Que agasallo máis bo me fixeran meus pais!!!
 Droit, era o mellor do mundo!!!
 Algo espertoume a media noite, agucei os meus sentidos para identificar o que era. Pitidos, eran pitidos o que viña do outro 
lado da xanela. Levanteime cautelosa, para non espertar aos meus pais, os meus pasos foron silenciosos, o mesmo ca unha morte 
tranquila.
 Ó chegar á xanela, escoitei unhas voces que murmuraban, repetían e repetían o meu nome.
 Estampei a cara contra a ventá e vin a Droid sentado no medio do xardín rodeado das cinco cabazas que lle mandei facer.
 Fun correndo ao cuarto dos meus pais estaban moi durmidos, caro me costou espertalos.
 Conteilles o que estaba a facer Droid, deron un salto da cama e achegáronse á xanela.
 Baixaron ao xardín e eu detrás deles, chamaron por Droid e preguntáronlle que lle pasaba. Droid seguía de costas a nós, meu 
pai tocoulle o ombro para que se xirara. Cando se xirou non era Droid era un becho cunha cabeza ovalada, os ollos totalmente brancos 
alongados cara atrás non tiña pupilas nin moito menos nariz, nin orellas, nin pelo. Tiña dúas filas de dentes e moi alongados, cunha 
boca máis grande cá miña cabeza, o seu ferro volveuse vermello e por encima unha pasta “pringosa” como as babas de caracol e 
sobre todo unha lingua longuísima e moi parecida ás das serpes. Os ollos de Droid pasaron de brancos a negros nun instante. As mans 
de Droid seguían sendo al mesmas pero cunhas unllas larguísimas como as de Freddy Kruger de ferro negro.
 Pronto entendín o uso daquelas unllas, estirou o seu brazo e cravou as súas unllas no corazón do meu pai e sacoullo, e o peor 
de todo, comeullo! Meu pai sangraba cada vez máis, ata que Droid lle cravou os dentes no mesmo sitio que a abertura, parou de 
sangrar sí, pero íase convertendo pouco a pouco nun monstro coma Droid.
 Eu non tiña medo pero estaba entrando en pánico. Miña nai mais eu corremos, corremos todo o que puidemos ata a casa do 
meu amigo. Contámoslle todo o que sucedera rapidamente xa que tiña alma aventureira.
 Dende a súa casa víase perfectamente o meu xardín, pero xa saían á rúa, as cabazas que lle mandara facer seguíannos a todas 
partes. Con todas as persoas que se cruzaban, Droid facíalles o mesmo que a meu pai. Cada vez eran máis! Droid ía en cabeza, despois 
a xente que envelenou e por último as miñas cabazas.
 Deixamos de mirar pola xanela xa que iso poñíanos máis nerviosos.
 Pasou media hora, pasou unha, dúas... e seguíamos encerrados no cuarto de Artur.
 Eu  estaba cansa de tanto esperar, entón dirixinme á xanela para mirar se seguían na rúa. Todas as luces das casas estaban 
apagadas tamén é que eran as cinco da mañá e na rúa non había ninguén.
 Funlle comunicar á miña nai e a Artur, decidimos saír. Ao abrir a porta do cuarto, estaban eles Droid e as demais persoas que 
envelenara. Non tíñamos escapatoria, saltamos pola ventá e caemos enriba das rosas do xardín. Corremos todo o que puidemos e 
escondémonos detrás da miña casa.
Artur xa sabía o que había que facer, só había que darlle ao botón que Droid tiña na nuca para apagalo.
 Xa estaban aquí, viñan cara nós, miña nai intentouno apagar pero non foi posible, Droid arrancoulle o corazón e miña nai foise 
convertendo en robot. Só quedabamos nos os dous.
 Pasamos días sen saber nada de Droid ata que o vimos chegar con moitísimos robots detrás del.
 Non había forma de escaparlle a tantos robots xuntos, caín no chan e deixeime envelenar, vin como a Artur lle caían as bágoas 
polas meixelas.
 Non podía facer nada por el, sabía que a culpa era miña por rendirme e saber que se ía extinguir a humanidade pola miña 
culpa.
 Sentín un calofrío recorrendo o meu corpo e unha luz vermella comezou a pestanexar na miña boneca, de súpeto sentín unhas 
ganas tremendas de matar a Artur e convertelo nun máis coma nós.

“METAMORFOSE”

TRASNOS ESCRITORES
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 Xiana Fernández Fente
2º ESO A

 Iria Vázquez López
2º ESO A

 Ángela García García

TRASNOS ESCRITORES

1º ESO 

Relatos de Nadal
 Estes trasnos colléronlle gusto á escritura, seguiron traballando e presentaron os 
seus relatos ó concurso que o EDLG convocou polo Nadal. O xurado  ségueo tendo difícil 
e despois de valorar os traballos presentados deciden que o primeiro premio será para  o 
relato presentado por Iria Vázquez López de 2º da ESO A, o segundo para o relato de 
Xiana Fernández Fente de  2º da ESO A e o terceiro para o relato presentado por Lucía 
Vázquez Gómez de 1º de BAC A.

 Non conseguía conciliar o sono e xa levaba 
un cacho cos ollos abertos. Ergueuse da cama e 
achegouse ata a ventá. Fóra, alí arriba, a moitos 
quilómetros de distancia , a lúa tan brillante e 
esplendorosa coma sempre, quizais esa noite un 
pouquiño máis, semellaba máis inalcanzable ca 
nunca. Sempre sentira certa devoción por este saté-

lite natural e tratara de saciar a súa curiosidade 
investigando sobre el. Unha vez, lendo un libro de 
astronomía descubriu que a lúa ten unha cara oculta, 
unha cara que ninguén chega a ver. Iso recordoulle 
moito ás persoas, que sempre temos algo que non 
amosamos aos demais. Por pequeno que pareza é 
iso que nos fai un pouco menos seus e un pouco 

O RAPAZ QUE VIVÍA ENTRE AS ESTRELAS

 Fun cara Artur, non paraba de mover os beizos falando nunha lingua estraña.
 Estirei un dos meus brazos relucentes de ferro e arranqueille o corazón, craveille os dentes na ferida e converteuse no meu 
robot.
 Xa non había ningún outro humano na terra ou si, igual só quedas ti pero non te preocupes que aí mesmo estarei eu para 
envelenarte.
 Recorda, nunca te fíes nin do que creas coas túas propias mans.
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TRASNOS ESCRITORES

máis nosos, e por moito que digamos que non, 
todos temos esa cara oculta.  A nosa privada e 
propia cara oculta da Lúa.
 Esa mañá Claudia Levantouse tarde e tivo 
que darse présa para non chegar tarde ao instituto. 
Cando chegou a clase xa estaban todos sentados 
nos seus sitios e a directora mirouna con ollo crítico 
desde os seus tacóns de quince centímetros. Ao seu 
carón había un rapaz de aproximadamente un metro 
setenta e pico que parecía máis ou menos da idade 
de Claudia, uns catorce anos. Había algo nel que 
resultaba estraño, o seu pelo era moi, pero que moi 
louro, tanto que case rozaba o branco e os seus ollos 
tan azuis que se achegaban ao gris. Ademais parecía 
que a súa pel non coñecera o sol.
 “É estranxeiro” pensou Claudia, e a dicir 
verdade, non andaba moi mal encamiñada.
 O mozo destacaba notablemente entre os 
demais.
 -Bo día rapaces- empezou a directora- 
preséntovos a Nico , un rapaz que se quedará tem-
poralmente no noso instituto, e que espero tratedes 

como se merece. Queres presentarte?
 -Eh, si...seguiu o neno -Eh, chámome Nico, 
teño catorce anos e estou aquí de viaxe, de maneira 
temporal. Preciso da vosa axuda para aprender da 
vosa cultura e poder facer un traballo cando chegue 
ao meu lugar de orixe – falaba cun acento raro que 
Claudia non escoitar nunca, arrastraba as palabras 
como se lle custase pronuncialas ou lle dera pena 
deixalas perder no aire.
 O seu aspecto físico facía un contraste abso-
luto coa súa maneira de vestir, totalmente negra.
_Ben, quen é o delegado ou delegada? -preguntou 
a directora.
 _Son eu – Claudia levantou a man.
 De acordo, Claudia, ti serás a encargada de 
mostrarlle a Nico todo o que poidas sobre...sobre 
nós. Sentarase ao teu lado.
 E así foi, o neno novo sentouse ao lado de 
Claudia e non volveu pronunciar palabra en toda a 
mañá.
                                                   
Iria Vázquez López 2º da ESO A 

3º premio Relatos de Nadal 
Lucía Vázquez Gómez 1º BAC A

1º premio Relatos de Nadal 
Iria Vázquez López 2º ESO A 2º premio Relatos de Nadal 

Xiana Fernández Fente 2º ESO A
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 Como xa chegaban as vacacións os trasnos quixeron felicitarnos o Nadal e fixérono con 
estas postais que presentaron ó concurso convocado polo EDLG. O primeiro premio foi para 
a postal presentada por Naiara Fernández Conde de 3º da ESO B e o segundo para  a presen-
tada por Xiana Fernández Fente de 2º da ESO A. Coas postais presentadas a este concurso 
o alumnado de 1º de FPB e o de 3º de PMAR montaron un precioso taboleiro.

TRASNOS ARTISTAS

2º premio Postais de Nadal 
Xiana Fernández Fente 2º ESO A

1º premio Postais de Nadal 
Naiara Fernández Conde 3º ESO B

Alumnos 3ª de PMAR



LATÍN VIVO
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TRASNOS INVESTIGADORES

Belerofonte, heroe da mitoloxía grega, pediu axuda á deusa Atenea para capturar a Pegaso.  Esta entregoulle unhas bridas de ouro coas 
que podería atrapar e domar a Pegaso.  Foi así como Belerofonte conseguiu dominalo.
Pero Belerofonte volveuse moi orgulloso, e os seus desexos eran cada vez máis grandes.  Quixo converterse en Deus e para iso pensou 
chegar ao monte Olimpo a lomos de Pegaso. Chegou ata alí dicindo que podía voar como os deuses.
Zeus, enfadouse moito e castigouno.  Fixo que un pequeno insecto picara a Pegaso. O cabalo revolveuse co picotazo e deixou caer a 
Belerofonte dende o alto do monte Olimpo.  Pegaso quedou libre do seu orgulloso xinete e Zeus nomeouno portador do raio e do trono 
converténdoo, en agradecemento, nunha constelación e, dende entón, todas as noites míranos dende o ceo.
- Que é PEGASUS na actualidade?
Ademais da constelación que leva este nome, tamén se está denominando así o suposto caso de espionaxe a políticos.
Pegasus é un software espía que permite activar a cámara dun dispositivo móbil para realizar fotografías ou gravar son.  Dá "acceso 
ilimitado as estacións, onde se pode recompilar información sobre relacións, ubicación, chamadas telefónicas, plans e actividades do seu 
obxectivo de forma remota e confidencial".
Para infectar os dispositivos móbiles e transmitir a información resultante, Pegasus instala un "axente", o cabalo de Troia compatible cos 
principais sistemas operativos BlackBerry, Android, iOS (iPhone) e Symbian. Os datos envíanse ao servidor Pegasus de forma oculta, 
comprimida e cifrada.
Ante os asedios vividos actualmente en Ucraína, este mesmo alumnado relata o sucedido no monte Medulio: 

MONTE MEDULIO

O Monte Medulio foi onde tivo lugar unha das últimas batallas provocadas polas Guerras Cántabras, que ocorreron entre os anos 29 a.C. e 
19 a.C. , e nas que se enfrontaron os romanos e os distintos pobos galegos, cántabros e ástures que habitaban o noroeste da Península 
Ibérica. Os romanos eran superiores en número, en habilidade para loitar e nos avances tecnolóxicos, polo que gañaron sen problema a 
maioría das batallas. Pero na última batalla, uníronse todos os pobos para loitar contra os romanos no Monte Medulio, aproveitando o seu 
coñecemento sobre o terreo e a experiencia na loita na montaña. Porén, os romanos venceron grazas a unha innovadora técnica de loita: 
sitiaron a montaña, é dicir, cavaron un foso arredor do monte, de forma que os pobos autóctonos estaban acorralados. Este plan foi ideado 
principalmente para evitar a masiva cantidade de baixas que se estaba dando no seu exército, debido á potente resistencia que opoñían os 
“bárbaros”, para vencelos sen necesidade de loitar e escravizalos. Desta forma, o exército autóctono, tras moitos intentos de cargar contra 
os romanos, acababa en gran parte estrelado contra o foso. Mais aqueles que lograron sobrevivir, antes que ser escravizados, preferiron a 
morte. Así foi que, segundo as fontes atopadas, os “bárbaros” suicidáronse en masa, algúns botándose ao lume, outros degolándose coas 
súas propias espadas, e outros utilizando un veleno que de aquelas se sacaba dos teixos. Aínda que non hai forma de comprobar a absoluta 
veracidade deste mito, é unha historia que se mantivo ata a actualidade con moita forza, e sigue sendo obxecto de investigación a día de 
hoxe. Este relato inspira a moitos escritores e filósofos galegos no seu discurso, influenciados tamén polo debate que existe sobre a 

O alumnado de Lat ín  de 4º ,  a  t ravés  da recol l ida  de 
expres ións  la t inas  nos  xorna is ,  pu ido comprobar  o  
seu uso actua l :

Cos seguintes traballos ponse de manifesto a influenza da mitoloxía 
clásica na actualidade:

PEGASUS

- Quen era Pegaso?
Na mitoloxía grega era un cabalo branco con ás que naceu do sangue de Medusa.  
Era indomable e cando voaba parecía que corría polo mesmo aire.  Era marabilloso 
e tiña o poder de facer nacer auga alí onde pisaba.
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situación do monte. Por exemplo, no escudo que deseñou Castelao para Galicia a principios do século XX, figura o lema “Denantes mortos 
que escravos”, como unha clara referencia a esta lenda, pero que tamén é aplicable á situación do galeguismo, como gran representante 
do movemento que é el.
En canto a verdadeira situación xeográfica deste monte, segue sendo un misterio. Aínda que a maioría de historiadores apuntan a Cantabria 
como mellor opción, tamén hai quen cre que puido estar en Asturias ou en Galicia. A fonte máis coñecida que narrou a batalla é Tito Livio, 
un historiador romano que escribiu a historia do Estado romano en cento corenta e dous libros. Con todo, estes libros que relatan a invasión 
dos romanos no noroeste de España, están perdidos. Por sorte existen outras dúas fontes importantes que se basean precisamente nos 
relatos de Tito: Lucio Floro e Paulo Orosio, historiadores un pouco posteriores que tamén mencionan o acontecemento no Monte Meludio 
nas súas obras. Floro citaba o acontecemento sen dar pistas sobre a súa localización. En cambio, Orosio escribe: "Os legados Antistio e 
Firmio someteron, despois de longos e duros combates, as rexións máis extremas de Gallaecia, que plagadas de montes e de selvas, se 
internan no Océano. Pois tiveron que poñer cerco ao monte Medulio, que se levanta proxectándose sobre o Miño, no cal se refuxiaran unha 
gran multitude de homes". De aí nacen as diferentes teorías sobre a situación do monte, debido á ampla posibilidade de interpretacións 
que ofrece o texto. Por exemplo, hai quen di que este fragmento deixa moi claro que o monte estaba en Galicia, poñendo como opción o 
Castro de Santa Trega, na fronteira con Portugal, ou a Serra da Lastra, xusto entre Galicia e Castela e León. Tamén hai quen di que a 
mención do río Miño por parte de Orosio é unha equivocación, ou que se refire realmente ao Sil, o cal permite situar o monte nas Médulas, 
en León. Outras teorías:
- O Monte Aloia (Galicia) : está xusto enriba do Miño, e hai un castro e varias murallas, polo que hai quen o relaciona co Monte Medulio.
- Serra da Capelada ou San Andrés de Teixido (Galicia): tamén está ao norte do Miño.
- Serra de Peña Sagra (Cantabria): hai restos do que podería ter sido un pozo de asedio, como o descrito no mito.
- Monte Cido (Galicia): derivando Cido de “occido”, que pode significar “matanza”. Ademais, existen restos dun foso.

Sergio Vázquez Castro, alumno de 2º de Bac. reflexiona sobre algúns termos procedentes do grego e relacionados co poder:

A HYBRIS DE PUTIN

A hibris é un concepto grego que pode traducirse como “desmesura” do orgullo e da arrogancia. Non fai referencia a un impulso irracional 
e desequilibrado, senón a un intento de transgresión dos límites impostos polos deuses ós homes mortais. Na antiga Grecia aludía a un 
desprezo temerario do espazo persoal alleo unido á falta de control dos impulsos propios, sendo un sentimento violento inspirado polas 
pasións esaxeradas, consideradas enfermidades polo seu carácter irracional e desequilibrado, e máis concretamente por Ate (a furia ou o 
orgullo). En sínteses, hybris ou hibris, é un castigo lanzado polos deuses.
A relixión grega ignoraba o concepto de pecado tal como o concibe o cristianismo, polo que a hibris considerábase a principal falta. 
Relaciónase co concepto de “moira”, que en grego significa “destino”,”parte”, “lote”, “porción”. O destino é o lote, a parte da felicidade 
ou desgraza, de fortuna ou infortunio, de vida ou morte, que corresponde a cada un en función da súa posición social. A persoa que comete 
hibris é culpable de querer máis que a parte que lle foi asignada na división do destino. O castigo á hibris é a “némesis”, o castigo dos 
deuses que ten como efecto devolver ao individuo dentro dos límites que cruzou.
A hibris é un tema común na mitoloxía, as traxedias gregas e o pensamento presocrático, cuxas historias incluían a miúdo protagonistas que 
sufrían de hibris e  acababan por elo sendo castigados polos deuses.
No dereito grego, a hibris refírese con maior frecuencia á violencia ebria dos poderosos cara os débiles.
Na poesía e na mitoloxía, o término foi aplicado a aqueles individuos que se consideran iguales ou superiores ós deuses.
O síndrome de hibris é un trastorno que padecen as persoas que exercen poder e que os fai excesivamente confiados, polo que se 
comportan con soberbia e arrogancia, cunha esaxerada autoconfianza que os leva a desprezar ás outras persoas e a actuar en contra do 
sentido común.
Cando unha persoa non admite outro criterio que o propio, vólvese imprudente e toma decisións pola súa conta, e aínda que esas ideas se 
demostren erróneas, nunca recoñecerán a equivocación, e se as condicións se volven extremas, pode facer un síndrome paranoide, unha 
desconfianza enfermiza, na cal se vería rodeado de inimigos, non podería fiarse de ninguén e só el tería razón contra tódalas evidencias.
Se todo isto o comparamos coa guerra de Ucrania e o seu causante, Putin, temos nel un claro exemplo de síndrome de hibris, xa que se 
sente como o máximo poder, e  actúa sen sentido, sendo imprudente e tomando decisións pola súa conta.
Así, o presidente de Rusia, Vladimir Putin, para festexar o oitavo aniversario da anexión da península ucraniana de Crimea, deu un mitin ante 
os seus seguidores, proclamando que a súa guerra salvará a Ucrania do “xenocidio” (da aniquilación) e  promete que levará a cabo ata o 
final dos seus plans. E para exaltar a “loita heroica” do seu exército non dudou en citar a Xesucristo na última cea: “non hai maior amor que 
este de dar a vida polos amigos”.
En relación con este artigo, debemos analizar máis a fondo algunhas palabras gregas, como:
- Tirano: do grego τύραννος týrannos 'rey soberano'.  Dito dunha persoa que obtén contra dereito o goberno dun Estado, especialmente se 
o rixe sen xustiza e a medida da súa bontade. As tiranías gregas baseábanse no goberno dun só home que se facía co poder mediante un 
golpe de Estado e o exercía de maneira ilexítima, sendo equivalente ó que hoxe chamaríamos un ditador, aínda que non necesariamente co 
sentido negativo que ten na actualidade.
- Némesis: Na mitoloxía grega, Némesis (Νέμεσις / Némesis), chamada Ramnusia - “a deusa de Ramnunte” - no santuario que ten nesa 
cidade de Ática, é a deusa da xustiza retributiva, a solidariedade, a vinganza, o equilibrio e a fortuna. Castigaba ós que non obedecían a 
aquelas persoas con dereito a mandalas e, sobre todo, os fillos que non obedecían os seus pais.
- Hibris: A hibris (en grego antigo uβρις hýbris) provén do grego hybris e refire á descrición dun acto no cal unha personaxe poderosa se 
comporta con soberbia e arrogancia, cunha esaxerada autoconfianza que o leva a desprezar as outras persoas e  a actuar en contra do 
sentido común. Hybris é un nome que pode traducirse como arrogancia, insolencia ou ultraxe.
Os políticos vítimas de hybris teñen unha propensión narcisista a ver só a súa realidade, e que a empregan como un terreo no que poden 
exercer o poder e buscar a gloria. Séntense responsables dunha misión histórica, que os pon por enriba da ética que rixe para a xente 
común, pero non para eles, que encarnan a historia. Por desgraza, a realidade non é unha obra de teatro nin unha ficción virtual, e, aínda 
que o  final soe ser o que xa auguraban os autores gregos, o camiño queda moitas veces cuberto de cadáveres, pobreza ou bloqueos a 
desenrolo de pobos e países. Parece indudable que xa asistimos á fase hybris de Putin, e oxalá que o seu némesis estea xa entrando en 
escea, disposta a baixar o telón.
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TRASNOS INVESTIGADORES

Emulando a Pausanias, xeógrafo, viaxeiro e historiador grego do século II d. C. o alumnado de Cultura Clásica de 3º 
E.S.O. elaborou unhas guías turísticas das súas vilas para intentar atraer a futuros visitantes:

Ao mesmo tempo, exerceron de turistas nas Médulas, Campodola-Courel e Montefurado os grupos de Bioloxía, 
Latín e Cultura Clásica de 3º e 4º ESO.



10

DÍA DE ROSALÍA

Día de Rosalía
 O vinte e tres de febreiro de 1837 nacía en Santiago de Compostela Rosalía de Castro, a mestra do 
Rexurdimento, a escritora das escritoras e autora da primeira obra impresa escrita  integramente en 
galego.  Por este motivo se institucionalizou o Día de Rosalía o vinte e tres de febreiro e no IES de Monte-
rroso celebrámolo  cun recital de poemas desta autora dos seus libros Follas novas e Cantares gallegos 
a cargo dalgúns alumnos de 3º e 4º da ESO.
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ENTROIDO

 E pouco a pouco chegou o Entroido e os investigadores de 1º da ESO puxéronse a inda-
gar sobre esta festividade en Galicia e os moi larpeiros preguntaron nas súas casas por receitas 
de lambonadas desta época. Unha vez rematados os traballos expuxéronos en dous taboleiros e 
polos corredores do IES coa axuda do alumnado de 2º FPB.



RECITADO POÉTICO
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 O día dezanove de marzo de 2022 as alumnas Sandra García Janeiro  de 3º ESO B  e Gema Vázquez 

Rodríguez de 3º da ESO B  participaron na VI edición do concurso de recitado poético “Rosalía Sempre 

Viva” que se celebrou na Casa-Museo de Manuel María. Estiveron acompañadas da profesora Marta Cobas 

e das súas respectivas familias.

CONCURSO  DE RECITADO POÉTICO 
ROSALÍA SEMPRE VIVA

A CABALERÍA QUE MEDRA

 Lenda recollida por Brais Gayoso Expósito de 1º da ESO A do seu avó Manuel Expósito 
Vázquez. (Ligonde-Monterroso)

Pois din que eran uns que houbo aquí en Pedraza que viñan 

da festa de Sambreixo e atoparon no camiño, cerca do río de 

Pambre,  unha besta e foron para collela  e esperounos. Eran 

moitos, empezaron a subir e ían cabendo ata que couberon 

todos porque a besta seica medraba. Viñan todos contentos 

porque estaban cansos e veulles que nin pintada a besta pero 

cando ían atravesando a Ponte de Pambre o animal ergueu as 

patas traseiras e chimpounos todos ó río.



POESÍA VISUAL
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MICROTOPONIMIA
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 Dentro da situación sociolingüística do galego e tendo en conta o desarraigo da poboación máis 

nova  a profesora de prácticas, Andrea Santiso, impartiu en 1º da ESO A unha unidade didáctica sobre 

microtoponimia.

 Como o noso alumnado procede da zona rural foi fácil que trouxeran unha choiva de microtopóni-

mos  ( nome de leiras, prados, chousas, fontes, camiños...) para a posterior introdución deses nomes na 

aplicación  Galicia Nomeada, unha plataforma colaborativa para a colección, xeorreferenciación e difusión 

da microtoponimia galega.

 O seguinte paso foi xogar a ser filólogos e completar unha ficha microtoponímica 

 Despois o alumnado, a xeito de simulación, tivo que visitar o lugar xeográfico en que se atopa un 

dos seus microtopónimos seleccionados e realizar unha reportaxe na que figurase a seguinte información: 

MICROTOPONIMIAMICROTOPONIMIA

nome propio, nome do microtopónimo, lugar, parroquia, 

concello e provincia en que se atopa, descricións semántica e 

etimolóxica do nome e outra información que se considerase 

interesante. 

 Por último cada alumno deseñou un cartel sinalizador 

dun microtopónimo da súa escolla. Para isto, empregouse a 

aplicación Canva, que permite realizar deseños gráficos online 

sen a necesidade de ter unha conta creada.

 Ó final expuxéronse os carteis no “Curruncho das 

verbas”.



MICROTOPONIMIA
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Ela  abriu a ventá  e...

 De repente, entrou unha pequena estrela, a máis brillante que vira xamais, cando a mirou quedou en shock uns 
momentos ata que a estrela empezou a falar. A mariñeira sorprendeuse daquilo e decidida  preguntoulle ilusamente:
- De onde saíches? De quen vés sendo? Que fas na miña casa?
Tras escoitalo a estrela respondeu:
-Saín da galaxia Andrómena, son a estrela número 3 da miña familia, e acabei na túa casa porque  estanme perseguin-
do os patrulleiros intergalácticos.
A mariñeira quedou sorprendida polo que a estrela lle dixera, e díxolle: 
- En que podo axudarche?
Ela  respondeulle:
- Só hai unha cousa na que me poidas axudar, necesito agocharme  nalgunha parte deste planeta, pero como com-
prenderás non o coñezo ben, e creo que ti me poderías dicir dun agocho.
A mariñeira pensou que sería una boa idea usalo como lámpada polo seu gran brillo, ou tal vez como xerador para a 
súa casa... Despois de moito pensar chegou á conclusión de que con ela podería chegar a ser unha electricista de gran 
éxito, tendo coidado de non revelar nunca a orixe da súa enerxía. 
Despois desta idea tola, propúxollo á estrela e ela respondeu:
- Non, nin falar, prestarche a miña enerxía significa gastar parte da miña larga vida.
- Cantos años de vida che quedan? - preguntoulle o mariñeiro.
- Quédanme uns 3 mil millóns de anos, aínda son nova, a máis nova da miña familia.
A mariñeira quedou abraiada. Para unha persoa que pode vivir como moito 100 anos, 3 mil millóns é moito tempo, nin 
o seu planeta tiña tantos anos. Por iso atreveuse a dicirlle:
- Tendo tantos anos de vida, importaríache perder 100 anos da túa vida?
A estrela pensouno un tempo e por fin respondeulle:
- 100 anos para min é pouco tempo, así que si, se para ti é importante, acepto.
Faltoulle tempo para poñerse mans á obra e en 3 anos 3 meses e 3 días tiña montada unha empresa eléctrica chamada 
"A eléctrica estrela 3". 
Pero a patrulla galáctica seguía trala estrela e non quedaría moito para que a encontrasen.
Ao cabo dun mes xa tiñan chegado á Terra, só lles quedaba buscala. Tras uns meses, encontrárona e  levárona á forza. 
A mariñeira espertou de súpeto co susto e abriu a ventá, entón, de repente, entrou unha estrela e o resto xa é histo-
ria...

Ángel Ulloa Bran 2º ESO A

Ela  abriu a ventá  e...

 Caeu no río que está ó lado da casa de Enma e Paula. Seus pais levárona ao hospital. O río era tan pequeno 
que  rompeu un nocello e tivo que estar un mes coa perna escaiolada. O seus amigos axudáronlle  en todo o que non 
podía facer. Cando xa se recuperou e puido facer todo o que non tiña feito cando estaba coa escaiola, axudou aos que 
ata agora lle axudaron. Así, devolveulles a todos eles os favores que eles lle fixeran. Invitounos a ir ao cine, ao parque, 
a comer...

Sheila Vázquez Sánchez   2º ESO A

Ela  abriu a ventá  e...

 E descubriu un home coa cara pálida, sen rostro e con  extremidades esaxeradamente grandes. Aterrorizada, 
pechou todas as portas da casa e cando regresou á súa habitación descubriu que a ventá estaba aberta de novo. Por 
ela, o asubíu dunha fría brisa entraba ata o fondo da habitación. Atemorizada pechou a ventá, como se non lle quixera 
dar importancia ao que estaba a  pasar. Despois de  5 minutos encerrada no seu cuarto escoitou un ruído que proviña 
da cociña, “boom, boom, boom”. Non quería baixar, pero o son acercábase cada vez máis, “boom, boom, boom”. 
Detívose diante da porta e saíu despavorida a esconderse debaixo da cama esperando que aquelo fora un mal soño, 
que todo pasara. Cando xa estaba disposta a saír do seu agocho, a porta da habitación  abriuse pouco a pouco ata 
facelo por completo. Pechou os ollos e encolleuse co medo mentres uns pasos se acercaban ata ela e se detiveron  uns 
segundos diante dela. Cando abriu os ollos, esa cousa xa a tiña atrapada…

Sergio Otero Castro   2º ESO A



 Este ano no IES de Monterroso toda a comunidade educativa estaba moi traballadora e formáronse 
cinco clubs de lectura: un de 1º da ESO, un de 2º da ESO, un de 3º da ESO, un de 4º da ESO e un de adultos 
( pais, nais, titores, titoras, persoal non docente e persoal docente). Léronse libros en galego e en castelán 
entre os que podemos citar: Contos por palabras de Agustín Fernández Paz, O neno do pixama a raias de 
John Boyne, O conserxe de Xosé Luís Vázquez Somoza. A praia dos afogados de Domingo Villar...

CLUB DE LECTURA
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TRASNOS LECTORES

RECENSIÓN
Domingo Villar: A praia dos afogados.

A praia dos afogados é unha novela negra escrita por Domingo Villar.
Leo Caldas é un inspector de policía de Vigo ao que se informa dun suicidio en Panxón. El e o seu axudante, 
Rafael Estévez,  comezan a investigar a morte de Xusto Castelo e, os indicios non parecen dun suicidio, 
senón dun asasinato. Os dous homes van a Panxón e coñecen o entorno de Xusto Castelo. Ninguén asegura 
ter unha profunda relación con el, pola contra, vaise descubrindo xente un tanto sospeitosa. Xusto Castelo 
vivira no ano 1996 un naufraxio e, os sospeitosos principalmente, atópanse entre os que van con el no 
barco. Mentres investiga este caso, Leo Caldas descobre o asasinato e violación de Rebeca Neira  en Aguiño 
o mesmo día do naufraxio do Xurelo.
Acabará tendo todo isto relación? Quen será o asasino/-a de Xusto Castelo e Rebeca?
Considero que este libro está escrito  cunha linguaxe fácil de entender e de maneira que a historia se volve 
aditiva, o escritor soubo como narrar a historia de maneira que queiras saber máis cando acabas cada un 
dos capítulos.
Este libro gustoume e recomendaríao para calquera idade posto que considero que os libros non van 
asociados a idades fixas. Considero que lle pode gustar á xente que adore os argumentos un tanto  comple-
xos, posto que aparecen diversos personaxes cuxas historias se entrelazan.  Aínda así, non é difícil de com-
prender.
Paréceme  un libro moi orixinal ata no xeito de organizar os capítulos. Cada capitulo ten como nome unha 
palabra e as súas acepcións no dicionario. Cada vez que lía un capítulo  retrocedía para ver os distintos signi-
ficados das palabras e establecer relacións co lido.
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TRASNOS LECTORES

Gustaríame destacar tamén como Domingo Villar mostra os costumes e o carácter dos galegos fronte ao 
dos aragoneses utilizando a Leo Caldas e ó seu axudante aragonés Rafael Estévez. Considero isto un trazo  
moi característico do libro, e resúltame moi interesante, posto que sendo dun mesmo país, aínda que 
podería parecer que as diferenzas non son moi  grandes, é incrible como non teñen nada que ver os
personaxes galegos co aragonés. En moitos momentos, ata o aragonés se desespera ante a maneira de 
ser dos galegos que, segundo el, non din as cousas claras e directas.
Cando rematei a historia, busquei na internet opinións. A maioría delas expresaban a súa fascinación ao 
descubrir quen fora o autor ou autores dos crimes. Eu tíveno bastante claro, mais aínda así, desfrutei a 
novela ao máximo.
Serías ti capaz de identificar ó asasino /-a ou asasinos/-as ? Pois xa sabes que tes que facer para descubrilo.

                                                                                  Nerea Gómez Fernández  4º ESO A

María Victoria Moreno: Anagnórise.
Anagnórise é unha novela amorosa de María Victoria Moreno, publicada en 1988. Ademais de amorosa é 
un relato feminista posto que Nicolau Arís, protagonista, mostra ideas machistas ao comezo da novela 
que van cambiando co seu transcurso.
Nicolau Arís é un rapaz co corazón roto -a consecuencia de Natalia- que decide marchar da súa vila para 
comezar unha vida nova en Madrid cun dos rapaces da súa clase, que espera por el alí. Nicolau fai 
autostop e recólleo unha muller coa que inicia unha bonita amizade e que o fai coñecerse a si mesmo.
A linguaxe empregada non é complexa, pero hai que ter en conta que ao ser a novela do 1988, aínda que 
a historia é totalmente atemporal e a novela non resulta pesada nin moito menos, a ortografía é distinta. 
Vemos, por exemplo, os signos de interrogación e exclamación ao comezo e ao final dos enunciados, 
cando iso é propio do castelán e non do galego. Un factor a ter en conta é que a ditadura franquista carac-
terizada pola represión do galego  e a imposición do castelán remata no 1975.
Mostra o mundo adolescente desde o interior, caracterizado polo amor e o desamor, as malas influencias 
e compañías, as drogas, as inseguridades e a presión á que son sometidas os adolescentes entre eles.
Trátase dunha novela amena e divertida. Desde o meu punto de vista, é moi curioso como vai Nicolau 
descubríndose a si mesmo e aprendendo que os seus grandes problemas non o son tanto ou son máis 
ben creados e sen fundamento. Do coñecemento que vai adquirindo 
sobre si mesmo e lle vai mostrando a Xulia, procede o título da 
novela. Para isto a escritora emprega o diálogo e o monólogo inte-
rior.
Tamén destaca a evolución das ideas do personaxe. Este, empeza 
sendo un rapaz totalmente machista, que non quere ser recollido por 
unha muller  que considera que o xénero feminino non ten aptitudes 
ao volante e acaba tendo unha visión máis feminista.
 A verdade é que é unha novela que vale a pena polo sinxela que é a 
lectura e as leccións que transmite.

                               Nerea Gómez Fernández    4º ESO A 



CONFERENCIA XOSÉ LUÍS VÁZQUEZ SOMOZA
 Comezou o mes de maio e con el as celebracións das Letras Galegas.
 O día cinco  tivemos o pracer de ter con nós ó escritor Xosé Luís Vázquez Somoza, autor de O conserxe ,  libro 
que este curso lemos en  4º da ESO, e nos clubs de lectura  de terceiro da ESO, de 2º da ESO e de adultos. O autor falou 
da súa obra  e respondeu a todas cantas preguntas se lle formularon. O tempo pasou voando e  conferencia fíxose 
moi curta. Agardamos telo outra vez con nós e poder seguir charlando con el.
 Xosé Luís Vázquez Somoza é catedrático de L. Galega e L. e exerce de profesor no IES Lucus Augusti de Lugo, 
do que foi Director.
 E, aparte de ser un gran escritor, é unha persoa que irradia moita paz e da que hai que destacar a súa faceta 
humana.
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CONFERENCIA

 RECENSIÓN

Xosé Luís Vázquez Somoza: O conserxe

 O conserxe é unha novela de Xosé Luís Vázquez Somoza  escrita no 2021.
 O conserxe do IES San Froilán de Lugo, Eliseo Chousa, atopa á alumna Iria García colgada dunha canastra no 
pavillón da escola. A policía conclúe que a rapaza se suicidou mais o conserxe, co que tiña moi boa relación, non 
comprende que Iria se suicidara e decide facer a súa propia investigación do crime. Os profesores do instituto apóia-
no.
 Mediante entrevistas con amigos, familia... de Iria descobre que ninguén entende que se suicidara, todos 
sospeitan que foi asasinada. Eliseo acaba atopando un indicio clave que non concorda co móbil dun suicidio.
 Este libro encantoume, recoméndollo a todo o mundo. É  imposible parar de ler. Durante toda a historia dubi-
dei quen sería o autor do crime e cando descubrín quen fora e como cometera o asasinato, sorprendeume.

                                                                                     Nerea Gómez Fernández  4º ESO A



LETRAS GALEGAS
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EXPOSICIÓN LETRAS GALEGAS
   Seguimos celebrando as nosas Letras.

 Como todos os anos, a Consellería de Educación enviou uns carteis sobre o autor ó que se lle adica 

o Día, este ano a Florencio Delgado Gurriarán. Fíxose unha exposición con estes carteis e o noso alumna-

do foi buscar alí  información para realizar os traballos que as profes de galego lle pediron.



FESTA DAS LETRAS
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 O noso alumnado,  acostumado xa a participar en todas as 

actividades propostas polo EDLG, presentou uns videopoemas precio-

sos ó Concurso de  videopoemas sobre composicións poéticas de 

Rosalía de Castro, Florencio Delgado Gurriarán ou calquera outro autor 

ou autora da literatura galega. Dada a calidade e a cantidade de traba-

llos presentados o noso xurado tivo moi difícil a escolla. Ó  final o 

alumando gañador foi Naiara Fernández Conde de 3º da ESO B e Hugo 

Diéguez Gómez de 2º da ESO A.

CONCURSO  DE VIDEOPOEMAS

FESTA DAS LETRAS
   O GRAN DÍA

 O día trece de maio celebramos a Festa das Letras Galegas.

 Os alumnos Nerea Gómez Fernández de 4º da ESO A e Rodrigo Otero Pardo de 3º da ESO B 

deron unha pequena conferencia sobre Florencio Delgado Gurriarán.

 A continuación a Asociación Falcatrueiros de Monterroso interpretou pezas musicais en galego 

(dáse a casualidade que os membros da asociación que actuaron son alumnado do IES de Monterroso)



ADEUS
 O día 19 de maio celebramos no instituto a graduación da promoción 2020-2022 cun acto no salón 
de actos. Aínda que as familias non asistiron debido á situación de pandemia, a celebración puido verse 
por youtube en directo.
 A comunidade educativa deste centro deséxalles a estes rapaces e rapazas o mellor e que sexan 
capaces de "atrapar os seus soños".

Good evening, ladies and gentlemen, dear students, teachers, headmaster, chief of studies, parents…
Hi everyone, and welcome to this graduation ceremony…
Que non, que só era unha broma, pensastes que o faría todo en inglés? Só quería ver as mesmas caras que vin hai 6 anos cando entrei 
pola porta naqueles dous primeiros da ESO e me puxen a dicir todo en inglés, cando de repente alguén, penso que Nicolás, levantou a 
man e dixo,    bueno, espera, se era Nicolás non levantou a man nin de coña, simplemente dixo “Pero esto vai ser así sempre en 
inglés?”e eu contestei “Non, algún día faremos a clase en xaponés”. 
Bueno, o caso é que aquí estamos 6 anos despois, aínda que academicamente (que non emocionalmente) algún se nos foi quedando 
polo camiño, mais algún outro se nos uniu tamén. E repito, 6 anos despois, de tervos obrigado a falar en inglés, de que me dixerades 
“Uy, profe, nós inglés non”.   
“Que se eu non son capaz de falar en inglés, que se eu non vou saír aí diante de todo o mundo a facer unha presentación, que é que son 
moi tímido, que a ver se mo podes facer aparte…” pero ó final, non nos foi tan mal non? Todos conseguistes pasar por aí e nin tan mal.
Bueno, o caso é que hoxe véxovos aí tan guapos e tan maiores e penso naquel primeiro día que recibín a 33 personitas, pequeniños 
como erades e asustados como viñades. Penso tamén noutro día hai dous anos, cando volvín a Monterroso 4 anos despois. E de repen-
te, aqueles meniños xa eran case adultos. E eso que volvemos con mascarillas e aínda custou recoñecerse. Bueno, excepto Carla e 
Kevin, que nunca a levaban no seu sitio. E agora incluso Nicolás xa non falaba sen levantar a man.    O caso é que penso no camiño 
percorrido e síntome orgullosa de todos vós. Tanto dos que tivestes boas noticias o venres pasado como dos que non, asegúrovos que 
estou orgullosa de vós e de que estou segura de que non vos olvidarei nunca. 
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Precisamente o xoves pasado, algún dos que todavía tedes que dar ese último esforzo para sacar o curso adiante, me preguntaba 
“Pero a nos quéresnos tamén, a que si?” dixo ríndose, e o que o fixo non sabe cuan afirmativa é a resposta porque o aprecio que vos 
teño vai máis alá do inglés e do académico.
Despois de 15 anos dando clase por toda Galicia, debo confesar que teño moitos nomes e caras borrosas, historias entrecruzadas e 
situacións que me custa ubicar ás veces. Sen embargo, sei que con vós será diferente, que sodes un grupo que non olvidarei tan 
facilmente. 
En primeiro lugar, porque pola vosa culpa tiven que pensar e preparar este discurso, que para min é o primeiro que dou,    e o meu me 
custou e aínda me está custando. Pero principalmente sabedes que sodes especiais para min, porque sodes a primeira promoción que 
vexo entrar e saír en toda a miña carreira como docente. Os primeiros que vin como entraban sendo uns meniños e saen sendo “case” 
adultos. 
Na miña memoria quedan momentos imborrables como por exemplo aquel proxector que sempre aparecía co zoom misteriosamente 
descolocado, cada vez que mandaba a Aroa baixar á terra porque tiña a cabeza na lúa, ou cando Héctor e Adán quedaban durmidos, 
literalmente. E Martín e a súa fonética (“Profe, eu inglés ni flores, pero la fonética te la clavo!”) ou Sergio e a súa ansia por acuchillar 
a calquera que se lle ocurra entrar na súa casa sen permiso. Ou aquel día hai pouco, no que lle tivemos que soplar a Naiara para que 
chegara de promote a promotion (“de cantar, cantante”). Tampoco será fácil olvidar cando me gañastes con tanta ilusión ese partido 
de volei o ano pasado ou cada vez que gañaba o Madrid (é decir, case sempre) e entraba pola porta bailando así para meterme con 
vós.
Sei que non olvidarei caras e nomes ademais, porque máis alá de notas e traballo, capacidades e esforzos, o que sodes é un grupo de 
moi boa xente, e por iso, asegúrovos que deixades unha huella en min que xamáis olvidarei. Aínda conservo o libro de notas de aquel 
ano, do que vos darei un regaliño despois cos diplomas. E acordasdevos de isto? Particularmente agradecidos estiveron os meus 
fillos, e del deron boa conta, como podedes ver. 
 Aquel 2016, entrabades como cola de ratón, e hoxe ídesvos como cabeza de león. Non vos direi que vos espera un futuro fácil, pero sí 
que con esforzo se consegue case calquera cousa. Que a sorte non vai determinar o voso futuro, pero oxalá que esa sorte vos pille 
traballando duro. E que como en tantas ocasións vos dixen ó longo do curso, se queredes resultados diferentes, teredes que facer 
cousas diferentes tamén. 
En definitiva, como non me quero estender máis, posto que o día de hoxe debe ser completamente voso para que celebredes xuntos, 

ADEUS, TRASNOS ADEUS

29

 e xa haberá tempo de pensar en responsabili-
dades, só dicir que vos desexo de corazón o 
mellor para o voso futuro.
Para moitos, hoxe será un dos últimos días 
nos que vos vexades en moito tempo, xa que 
para a maioría o futuro pasa por irse a vivir 
outro sitio, así que disfrutade deste día ó 
máximo. 
Vou rematar cunha frase de Henry Van Dyke, 
profesor norteamericano de lingua e literatura 
inglesa, que dixo “Utiliza na vida os talentos 
que poseas, o bosque estaría moi silencioso se 
só cantasen os paxaros que mellor cantan”. 
Cada un de vós ten o seu talento, así que buscá-
deo, traballádeo e cantade todo o alto que 
poidades. 
Traballastes moi duro para chegar ata aquí, 
pero agora é cando empeza a verdadeira 
aventura da vida. Adiante

       A titora
                                       Alicia Miragaya Mosteiro
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CAM IÑO  
D E  SANT I AGO

   O día trece de xuño, e xa como remate das actividades do EDLG, realizouse a última etapa do Camiño de Santia-
go (Pedrouzo-Santiago). Esta foi unha actividade plurianual que se comezou a facer no curso 2012/2013 coa etapa 
Cebreiro-Triacastela e que tras o parón dos dous últimos anos por mor da COVID puidemos rematar este curso. A acti-
vidade tivo moitísima aceptación e un total de noventa e cinco alumnos/-as e oito profesores/-as puxémonos a andar desde 
Pedrouzo ata Compostela. Dado que este tamén foi considerado Ano Santo puidemos acceder á catedral pola Porta 
Santa. 
 Foi unha experiencia marabillosa, ata o punto de que para o ano pensamos repetir e comezar outra vez coa etapa 
Cebreiro-Triacastela.
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