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 “A gancha” é un proxecto do Equipo de Dinamización Lingüística do IES Miguel Ángel González 

Estévez. Este xa é o terceiro número dun proxecto que comezou no curso 2010-2011 co desexo de recoller 

nunha sorte de anuario as actividades realizadas durante o curso polos diferentes departamentos. O se-

gundo número transformouse finalmente nun monográfico sobre o 25 aniversario da creación do centro e 

agora... estamos a piques de deixar o xardín de infancia e comezar o cole. Aínda somos noviños, mais nos 

tempos que corren, os proxectos que comezan ou conseguen aguantar convértense en estrelas luminosas 

que enchen de ilusión aquilo que tocan coa súa luz. E nesta revista están recollidas as vosas luces: os traba-

llos que fixéchedes, os proxectos que construíchedes, os esforzos compartidos para sacar adiante excur-

sións, clases ou viaxes. 

 

Como unha mariscadora máis no horizonte de Carril, “A Gancha” está sempre aberta a recoller as vosas 

propostas. Gozade co número! 

 
Moitas grazas. EDLG. 
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“Pek, a pulga viaxeira” 

 O pasado  curso desenvolveuse no centro un proxecto eTwinning, parte do 

programa europeo Comenius: "Pek, a pulga viaxeira". O resultado final foi un cómic 

feito por diferentes escolas europeas 

e publicado nas súas distintas linguas. 

O profesor Ciro Sánchez foi o 

coordinador do equipo formado polos 

alumnos de 2º de Bacharelato Antón 

Mesías Camba, Diego Jueguen 

Castiñeiras e Pablo Sartal Buceta e as 

alumnas Estela Pérez Torres, Marina 

Cores Fernández e Yolanda Sampere 

Gavieiro. 

Dámoslles a noraboa. Primeiro o proxecto recibiu o Selo Europeo das Linguas en 

Portugal e agora foi galardonado co premio europeo eTwinning 2013 na categoría 

"Alumnado de 16 a 19 anos".   

A entrega de premios celebrouse do 24 ao 

28 de abril de 2013 en Zagreb, Croacia. Ao 

acto  asistiron o profesor Ciro Sánchez 

Suárez e os xa ex-alumnos Diego Jueguen 

Castiñeiras, Estela Pérez Torres, Marina 

Cores Fernández e Yolanda Sampere 

Gavieiro.  

Parabéns! 

 

 

XX Concurso do Canguro Matemático 
 

 

 Este ano 16 alumnos de 1º de ESO participaron no XX Concurso do Canguro 

Matemático Europeo, o concurso matemático internacional máis popular, convoca-

do anualmente pola “Asociación Internacional Canguro sin fronteras” . 

 Marcos Lorenzo Oliveira alumno de 1º ESO C, foi o alumno mellor clasificado do 

noso centro. Parabéns a el e a todos os participantes! 
 

http://www.etwinning.net/es/pub/progress/awards/european_prizes/european_prizes_winners_2013.htm
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 A semana do 12 ao 16 de novembro 

estivo toda chea de actividades dirixidas 

a completar e celebrar unha das nosas 

festas máis tradicionais: o Magosto. 

O profesor Ramón Brea explicoulle ao 

alumnado de 3º ESO esta tradición tan de 

noso. En 4º ESO Carlos Puga foi o 

encargado de falar dos cogomelos, 

produto estrela desta época do ano. 

Ademais houbo unha exposición de 

cogomelos na aula de Ciencias e unha 

proxección de diapositivas sobre este mesmo tema seguida doutras imaxes da 

festa do Magosto no noso instituto. Convocáronse tamén dous concursos: un de 

receitas de cociña do 

Magosto e outro de 

fotografía do outono. 

O día grande foi o 16 

de novembro: o 

alumnado de 1º e 2º 

ESO participou nos 

xogos populares. 

P r o f e s o r a d o  e 

persoal non docente 

const itu íron un 

equipo de baloncesto 

para xogar contra un 

equipo formado por 

alumnado do centro. 

A í n d a  q u e  o 

r e s u l t a d o  n o n 

acompañou ao equipo do alumnado todo o mundo sabía que eran os mellores... 

Despois do partido fíxose a entrega de premios dos diferentes concursos 

convocados:  

 Concurso de cabazas do Samaín: Lola Belén Orrego (2º ESO) e Inés 

Lorenzo (2º ESO). 

 Concurso de fotografía do outono: Antía Maneiro (3ºESO) 

 Concurso de receitas: Sara González (2ºESO) 

Despois comezou o xantar popular con bolos preñados e castañas, amenizado pola 

música tradicional e os bailes dos nosos alumnos e alumnas.  
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CONCURSO "CARTAS DE AMOR EN 4 LINGUAS" 

 

 Este ano celebramos unha nova edición do concurso de "Cartas de amor e 

amizade en 4 linguas". O xurado, formado por diferentes profesores de linguas do 

noso centro, destacou a calidade dos traballos presentados e seleccionou a mellor 

carta escrita en cada unha das catro linguas. 

Os gañadores do consurso foron os seguintes: 

 

 

 
     Autor Curso 

     

  
Título 

     

  
Lingua 

              

  
Brais Agrasar (1ºESO-B)   Meu querido Raio   galego 

Antía Campos (1ºESO-A)   Mon petit prince   francés 

  Carolina Silva (4ºESO-B)   Somos como almas libres   castelán 

  Antón Blanco (1ºBach-B)   I saw that   inglés 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/270
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/galeria/displayimage.php?pid=458&fullsize=1
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/galeria/displayimage.php?pid=455&fullsize=1
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/galeria/displayimage.php?pid=456&fullsize=1
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/galeria/displayimage.php?pid=457&fullsize=1
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 Como cada ano, celebramos no instituto o entroido. Ademais de dar mostra da 

nosa imaxinación cos disfraces disfrutamos da festa con música  e bo humor. Os me-

llores disfraces e actuacións levaron premio, así como as melllores sobremesas e as 

caretas máis orixinais. 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE SOBREMESAS 

1º premio 
Antía Maneiro 

3ºPDC 

 

2º premio 
Jessica 

Barreiro 

4ºESO-B  

 

3º premio 
Raquel Maneiro 

1ºESO-C 

 

CONCURSO DE CARETAS    

1º premio 
Rubén Diz 

2ºESO-B 

 

2º premio 
Brais Agrasar 

1ºESO-B 

 

 

Cartaz 
Entroido 

2013 

 

Accesit 
Beatriz 

Fernández 
3ºESO-A 

 

Accesit 
María Pérez 

3ºESO-A 

 

Accesit 
Irene García 
2ºBACH-C 

 

  CONCURSO DE DISFRACES   

Categoría: Individual Categoría:  Festival de grupos 

1º premio 
Juan M. Catarino 

1º premio 
3ºESO-B  

1º BACH (Artes)  

2º premio 
Coro Gospel  

3º premio 
  2º BACH-A/B/C   

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/category/5/ %09 http:/www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/system/files/entroido2013.pdf %09
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  Un ano máis realizamos no instituto un fermoso maio achegando, quen pui-

do, fiuncho, flores ou ovos coloreados.  O certo é  que  nos superamos ano a ano. 

Aquí vos deixamos as coplas que fixeron os máis pequenos. 

Os de primeiro A 

somos os mellores 

deste instituto 

e dos arredores. 

 

Hai bastantes vagos, 

moitos lacazáns, 

varios preguiceiros 

e algúns folgazáns. 

 

Tennos o titor,  

si, moito cariño 

e pasa o recreo 

con nós enteiriño. 

 

Xogamos ó fútbol  

moi ben e moi forte, 

mais no campionato 

temos mala sorte. 

 

Este instituto  

é moi aburrido: 

non podes falar  

nin facer ruído. 

 

Os abalariños  

son un bo invento: 

aprendes xogando  

axiña e contento. 

Primeiro B empeza 

pra vos demostrar 

que somos moi bos 

e que imos gustar. 

 

Non queremos partes 

nin insuficientes, 

gústannos as festas  

e os sobresalientes. 

 

O martes á tarde 

todo é cariño, 

primeiro Pilar  

e logo Mariño. 

 

Hai algúns momentos  

nos que estás no ceo: 

cando acaba a clase 

e vas ó recreo. 

 

E a cafetería 

é unha gozada, 

reláxaste e comes 

unha lambonada. 

 

Que ben o pasamos  

cos ordenadores,  

cando dan permiso 

algúns profesores. 

Primeiro C somos 

e estamos aquí 

para vos deleitar 

cun bo popurrí. 

 

Pra facer as coplas 

houbo que lembrar 

todas as trasnadas 

das que imos falar. 

 

Puxeron hai pouco 

os abalariños, 

pero algúns xa empezan 

a ter uns falliños. 

 

Temos algúns martes,  

un de cada mes, 

unha gran foliada. 

Se queres vir vés. 

 

Se te engancha o móbil 

ou a interné, 

podes quedar parvo 

ou á virulé. 

 

O Gangnam Style 

estivo moi ben, 

coma o de Carril 

non o fai ninguén. 
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 Este ano adicamos o Día das Letras Galegas a Roberto Vidal Bolaño. Ade-

mais de xogar a facernos clons deste grande dramaturgo tivemos una semana 

chea de actividades, dende a colocación de carteis sobre Roberto Vidal Bolaño ata  

unha foliada das letras, pasando pola celebración de encontros literarios ou  se-

sións formativas con  Ramón Brea, coordinador do Equipo de Dinamización Lingüís-

tica que  preparou   e compartiu con nós presentacións sobre a vida e a obra do 

autor homenaxeado este ano. Ademais, para conmemorar a festa das Letras Gale-

gas deste ano estivo convidada Natalia Carou, autora de O alento nas costas. O 

alumnado de 4ºESO tivo un encontro con ela na nosa Biblioteca. 
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 O mércores 12 do 12 do 2012 ás 12h35 o instituto de 

Carril sumouse aos actos de homenaxe ao poeta Celso Emilio 

Ferreiro polo centenario do seu nacemento. 

Fixemos un traballiño audivisual a correr mais con moito senti-

mento, e é que toda a comunidade deste instituto deitado 

frente ao mar de Arousa ten unha sensibilidade especial cara 

a arte e o mundo das letras. Así foi que, aínda non ben lanzada 

a proposta, choveron tantos voluntarios para recitar que até 

tivemos que realizar un sorteo porque non tiñamos versos para todos.  

Canto disfrutamos facéndoo e véndoo en pantalla grande no hall do insituto! 

POLOS 150 ANOS DE CANTARES GALLEGOS 

 Un 17 de maio de hai 150 anos, viu a luz o poemario "Cantares Gallegos" de 

Rosalía de Castro. Con esta obra, a nosa xenial poeta marca o inicio do rexurdi-

mento da literatura galega. Como mostra de admiración por esta peza fundamen-

tal das nosas letras, os departamentos de Galego e de Música decidiron pedirlle a 

uns rapaces e rapazas que chegaron de lonxe, uns estranxeiros de noso, que puxe-

ran voz a estes fermosos textos de Rosalía. 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/260
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INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO VILAGARCÍA— CHÂTEAUGIRON  

 

 Un ano máis o alumnado de Ca-

rril participou no intercambio entre o 

Collège Victor Segalen de Châteaugi-

ron, en Bretaña, con tres institutos 

de Vilagarcía: o IES Armando Cotare-

lo Valledor, o IES Fermín Bouza Brey, 

e máis o noso instituto, o IES Miguel 

Ángel González Estévez. 

Nesta XI edición do intercambio, ti-

vemos sesións semanais de traballo para a súa preparación  e tamén un programa moi apre-

tado de visitas tanto en aquí como en Francia. 

O tempo que pasaron entre nós os franceses dedicárono a facer visitas e excursións para 

coñecer diferentes puntos da xeografía 

galega.  Loxicamente o tempo pasado en 

familia foi inesquecible para eles. O mo-

mento da despedida foi triste pero ao 

mesmo tempo cheo de esperanza porque 

nuns meses os correspondentes volverí-

an a xuntarse. Como así foi! 

 

Este ano a gran sorpresa en Bretaña foi 

a neve! Un día levantámonos pola mañá e 

descubrimos unha paisaxe branca que 

nos impediu facer a visita programada 

do día pero que nos permitiu pasar a 

xornada moi agradable no collège e/ou 

nas casas, coas familias. Velaí o resumo 

desa xornada que fixo Giovanna Reino. 

Levanteime e o primeiro que fixen foi mirar 
pola fiestra e vin toda a neve por enriba das 
casas e cubrindo todo o céspede. Baixei a al-
morzar e con iso marchei ao colexio desexan-
do que estivesen todos os meus amigos. 
Só estabamos Marta, Tamara, Sofia e máis eu, 
pero iso sobrou para pasar un tempo divertido 
e coñecer xente. Pedimoslles ás profes poder 
ir a clases diferentes e elas leváronos a clase 
de español. Axudamos á profe correxindo exa-
mes. 
Fixemos moitos amigos: Kion, Arrold, Theo, 
Coco… Con eles estivemos falando toda a ma-
ñá e aprendendo expresións francesas. 
Cando cheguei á casa fun a clase de piano con 
Pauline e alí tamén vin a Tamara, Yvane, Her-
nán, Sergio… Estiven falando con eles pero 
enseguida marchei para casa. 
Ceamos coa familia e marchamos para a habi-
tación a falar e descansar, se non ao día se-
guinte iamos estar cansos para ir a Rennes.  
Giovanna Reino 
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Polo demais, visitamos Ren-

nes, a capital de Bretaña, e o 

seu parlamento, Saint-Malo, o 

Monte Saint-Michel, Saint-

Nazaire e os restos da II 

Guerra Mundial que alí con-

servan e Guérande. Tamén 

visitamos Châteaugiron e pa-

samos tempo no collège, den-

tro das aulas e no ximnasio 

cos xogos deportivos. Estes marcaron a fin da nosa estadía en Bretaña e moitas emocións 

pola despedida dos correspondentes. 

Despois de concluír a nosa emocionante etapa bretoa pasamos por París. A visita incluíu os 

lugares máis emblemáticos da cidade: A torre Eiffel, os Campos Elíseos, o barrio de Mont-

martre e o  Sacré-Coeur, o museo do Louvre, un paseo polas pontes do Sena, o Barrio Lati-

no, a praza da Concordia. Para rematar os rapaces puideron facer o xantar no Hard Rock 

de París. 

A viaxe de volta estivo moi animada polo acordeón de David, que acompañou as cancións de 

todo o grupo. O intercambio deste ano rematou pero o do ano que vén xa está en marcha... 

Ata o ano que vén! 
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 C O L A B O R A C I Ó N S  

CHARLA DE CIENCIAS 

A MINERÍA DO OURO EN GALICIA 

 
 O venres día 5 de abril levouse a cabo na Biblioteca do instituto unha actividade de 

Educación Ambiental coa participación de todo o alumnado de 1ºBacharelato, 3º e 4º de di-

versificación e o alumnado de Ciencias da Terra de 2º Bacharelato. 

Arredor de 90 alumnas e alumnos foron conducidos polo xornalista Emilio Varela para descu-

brir o pasado, presente e futuro da extracción de ouro no mundo, e en Galicia en particular, 

facendo fincapé nas graves consecuencias medioambientais da contaminación e os efectos 

sobre a saúde humana e os seres vivos da contorna deste tipo de actividade, concretamente 

das Explotacións de OURO en MINAS A CEO ABERTO, coñecida mundialmente como 

“MEGAMINERÍA”. 

Emilio Varela é un xornalista dedicado á divulgación e á conservación do medio natural, que 

en varias ocasións pasou polo noso instituto tratando diversos temas como o do vulcanismo o 

pasado ano. 

Sempre se vale de extraordinarias imaxes tomadas por el  in situ e comentadas con moito 

entusiasmo e sentimento, tentando que o alumnado se concentre, entre no tema e se intere-

se por el. 

O ouro está de actualidade en Galicia por estar a piques de aprobarse un plan de explotación 

a ceo aberto deste mineral na chamada MINA DE CORCOESTO en CABANA DE BERGANTI-

ÑOS, na Costa da Morte, e pola existencia de proxectos similares de explotación de ouro 

noutros puntos da nosa xeografía. 

A actividade rematou cun coloquio onde se fixeron preguntas e comentarios diversos e con-

ferenciante e asistentes deixaron as súas dúbidas sobre a mesa . 

En definitiva, tratouse ao longo da mañá (de 10h00 a 14h30) de comprender unha problemá-

tica concreta, a do ouro, de espertar a conciencia crítica do alumnado plasmada nun proble-

ma local galego e de facer unha sesión de educación ambiental que resultou moi intensa e in-

teresante, incluso emotiva pois Emilio é de Cabana, por achegarnos non só o aspecto científi-

co do tema, senón tamén o social e as repercusións nas localidades próximas á mina con mo-

bilizacións de parte da poboación debido á preocupación creada. 

Unha vez máis púxose sobre a mesa a dia-

bólica dualidade ECONOMÍA-ECOLOXÍA, 

elementos que poucas veces son compati-

bles pero que en todo caso debemos tentar 

equilibrar para que o desenvolvemento eco-

nómico non sostible remate con boa parte 

do planeta e da súa calidade de vida, que en 

definitiva é a nosa propia. 
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http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/288
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RECENSIÓN DE ENRUGAS, CÓMIC DE PACO ROCA. 

 

Tamara Mene 

 Emilio é internado nunha residencia, onde vai adaptándose ás rutinas que hai 

alí. Pero a súa memoria empeza a fallar, e diagnostícanlle alzhéimer. 

Emilio e o seu compañeiro de habitación, Miguel, intentan enganar aos médicos 

ocultando a súa perda de memoria, pero non son 

capaces debido á fase tan avanzada na que estaba. 

Non poden facer nada e Emilio acaba na segunda 

planta. 

O persoal da residencia é moi atento e amable, e fan 

diferentes actividades cos anciáns, como xogar ao 

bingo, bailar e facer ximnasia. 

A residencia consta de dúas plantas, a primeira é 

onde están as persoas válidas, na segunda é onde van 

parar os que non poden valerse por si mesmos, os que 

teñen demencia senil, esquizofrenia... 

No cómic fálase de alzhéimer e aclárase cal é a 

diferenza coa demencia senil. A demencia senil é unha deterioración lenta e normal 

na vellez, os mareos que sofren os anciáns son pequenos infartos cerebrais que van 

provocando a perda da memoria recente, pero a memoria pasada segue funcionando 

ben. O alzhéimer é máis rápido e devastador, destrúese toda a memoria, a 

orientación, o control do corpo... 

Hai unha historia na obra que está chea de esperanza, é a de Dolores e Modesto. 

Dolores é unha muller moi boa que dá todo polo seu marido modesto, que ten 

alzhéimer. Paréceme incrible a actitude de Dolores co seu marido, a quen, aínda  

que non se acorde de nada, ela sabe sacar un sorriso. Cóidao en todo momento e 

non se separa del, sen pensar na súa enfermidade ela só sabe disfrutar os días que 

lle quedan con el. 

No cómic, o autor utiliza as imaxes para amosar as confusións mentais dos 

personaxes, as imaxes do que eles pensan que están facendo. Por exemplo, Rosario, 

unha anciá da residencia, pensa que viaxa no Orient Express camiño de Istambul, e 

o autor pon a súa imaxe de xoven no tren ao lado dunha fiestra. E ao lado da imaxe 

irreal, a imaxe de verdade na residencia sentada nunha cadeira ao lado dunha 

fiestra. 
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Un dos temas deste cómic é a vellez, dado que todos os personaxes son uns 

anciáns, tamén podemos dicir que polo título xa se pode imaxinar. 

E o outro tema que hai podemos dicir que é o da esperanza, porque a pesar de 

estar enfermos sempre teñen esperanza por algo. Así Emilio, que tiña a 

esperanza de non chegar un día á segunda planta. 

Este cómic resultoume moi interesante, sentes a 

necesidade de ter que acabar de lelo tan pronto 

empezas. É moito más rápido e fácil de ler que 

un libro, tamén pode ser porque é moi curto. 

Interesoume moito o tema deste cómic, nunca lera ningunha obra que tratara 

do alzhéimer. É unha historia moi triste, pero é a realidade de moitos anciáns, 

incluso seguro que todos coñecemos a alguén que sufre esta enfermidade. Eu 

non podía evitar acordarme da miña bisavoa Carme, que ten esta enfermidade 

desde fai algo máis de dez anos. 

Recomendo este cómic a calquera persoa de calquera idade, sentirase 

diferente ao acabar a última páxina. 

 Outras valoracións da obra: 

Manuel Sánchez 

 A obra foi moi amena de ler e moi divertida, pero á vez provoca tristeza 

porque reflexa a soidade que senten as persoas que son abandoadas pola súa 

familia nas residencias e que tan só contan co cariño dos seus compañeiros. As 

enfermidades mentais son terribles e é moi preocupante que un día da nosa 

vida nos decatemos de que empezamos a esquecer as cousas. As persoas 

maiores con problemas mentais convértense en nenos pequenos e hai que 

axudalos en todo. Ao ler o libro, dámonos conta de como se senten estas 

persoas e de que necesitan moitos coidados e moito cariño. 

Jose Mosquera 

 A lectura é pracenteira, xa que non resulta aburrida nin difícil, e 

gústame tamén que se le rápido e trata de temas da vellez cos que nós 

mesmos loitamos cada día ou vamos loitar, pois sempre pasaremos esa 

experiencia. 

C O L A B O R A C I Ó N S  
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H I S T O R I A S  D E  V I D A  
 

 O 28 de febreiro de 2013, a proposta do Departamento de Historia, tivo lugar na 

biblioteca a presentación do libro Matriarcas da xornalista Montse Fajardo. Este libro 

contribúe ao coñecemento da nosa historia colectiva máis próxima a través das experien-

cias de dez mulleres singulares. Dúas das protagonistas, Waldina Pereira e Maruja Tri-

gás, acompañaron á autora na presentación e respostaron ás preguntas dos asistentes, 

que aprenderon, entre outras cousas, como se iniciou o préstamo de libros en aluguer no 

Carril, antes de que houbese bibliotecas públi-

cas. 

 

O alumnado de 3º de Diversificación, tras es-

coitar atento e emocionado os testemuños de 

Waldina Pereira e Maruja Trigás na charla de 

presentación de Matriarcas, fixo unha pescu-

da na súa historia familiar.  

Sentar a carón dos maiores, adicarlle un tem-

po precioso a conversar coa familia, saber de 

onde vén un, valorar o que se ten e aprender a 

preservalo, saber doutros tempos… Todo isto 

e máis é o que está agachado tras os fermosos 

textos que redactaron. 

 
Azahara Silva 

 
 María Luisa Recuna Loureiro naceu en Catoira no 1946. Desde que naceu ata os do-
ce anos viviu alí. Sempre ao entrar na escola tiña que rezar, e darlle os bos días á mestra. 
Ás once tomaban o almorzo, leite en pó e queixo en lata, como se fose manteiga. Foise 
facendo maior e con doce anos foi vivir a Guillán, deixou a escola en Catoira e empezou a 
ir a unha escola de pago xunto cos seus cinco irmáns dos que dous deles son homes. 
Cando saía da escola ía traballar a carretar herba e auga para os bois, porque o seu pai 
era carreteiro. 
Cando tiña dezasete anos coñeceu ao que hoxe é o seu home, pero entón non lle parecía 
suficientemente guapo e non lle facía caso. Ela quería ir a Vilagarcía a buscar mozo pero 
como non lle deixaban ir porque tiña que traballar dicía que ía ao dentista a sacar unha 
moa e logo ía mocear. 
Aos dezaoito anos tivo que emigrar a Alemaña para axudar á súa familia. Para poder ir alí 
facían un recoñecemento médico e ela tiña úlcera, pero aínda así non lle dixeron nada. Ti-
vo que facer unha viaxe moi longa para chegar ao seu destino.  
Estivo traballando nunha fábrica de louza; ela non sabía nada de alemán, así que tivo que 
mercar un diccionario, pero seguía sen entender nada, así que falaba máis ou menos por 
signos. En Alemaña botou un ano e medio. Ao mes recibiu a primeira carta dos seus pais e 
fartouse a chorar. 
En 1969 regresou a España. E ao seu regreso os seus pais non a deixaban traballar do que 
quería e ofrecéronlle traballar co seu pai de carreteira atendendo os bois, facendo via-
xes de herba, leña... 

C O L A B O R A C I Ó N S  
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Co tempo volveu co mozo que non lle gustaba, que agora é o seu home, co que tivo dous 
fillos. Co tempo fixeron unha casa en Guillán. Para pagar a casa púxose a traballar no 
monte xunto cos seus fillos. Cando naceron as súas netas deixou de traballar para coidar 
delas, para que os seus fillos poideran traballar. 
Actualmente sofre unha pequena enfermidade pero segue sendo feliz a carón do seu ma-
rido, os seus fillos e as súas netas. 
 

Manuel Sánchez 

 Carmen é a irmá da miña avoa. Naceu en Guillán no ano 1932. A súa infancia non foi 
como a que temos os rapaces de hoxe. 
Na súa aldea había unha escola á que ían rapaces e rapazas, pero ela non podía asistir 
moitos días porque tiña que axudar á súa nai a traballar as leiras, tiña que ir ao monte a 
coller leña para a cociña e valume para estrumar as cortes dos animais. Non puido estudar 
moito pero deféndese para ler, escribir e facer unhas cantas sumas e restas. 
Durante a súa infancia tiñan pouco tempo para xogar e cando o facían, divertíanse coa 
corda ou xogando ao peletre. Algunhas veces aparecía pola aldea un titiriteiro con moni-
creques para divertir aos nenos. 
Na súa época non tiñan tanta variedade para merendar como temos os rapaces de hoxe en 

día. Eles tomaban xamón curado na casa, 
con chourizo ou con chocolate negro. 
   Cando xa era unha moza gustábanlle os 
mozos da aldea pero os seus pais non lle 
deixaban andar con eles e as rapazas xun-
tábanse nun grupo e ían a dar paseos por 
Vilagarcía. Daquela non andaban á moda, 
tiñan poucos traxes e sempre gardaban un 
para ir á misa, para días de festa ou para 
calquera acontecemento importante. Ela 
tivo a sorte de que ía coser á casa dunha 
costureira que lle ensinaba a facer vesti-
dos, e de cando en vez facíalle algún de 

balde para ela; pero coñece a unha veciña que tivo que romper sabas e sacos para facerlle 
vestidos ás súas fillas. 
Durante a posguerra pasaron moita fame porque non había onde mercar nada para comer 
e tampouco había cartos porque era moi difícil atopar un traballo. O que tiña a sorte de 
ter na casa galiñas, porcos e vacas, aínda se podía alimentar algo. 
Carmen coñeceu a un mozo co que casou. El chamábase Tucho. O día da súa voda el levaba 
un traxe negro e ía moi elegante, e ela casou cun vestido azul escuro e para que fora máis 
guapa, unha amiga púxolle os tubos e peiteouna. O menú do banquete foi sinxelo: mataron 
un carneiro na casa e preparárono. Logo serviron arroz con leite e para rematar tomaron 
café e copa. Non fixeron viaxe de noivos porque non tiñan cartos.  
Despois de casar foron vivir cos pais de Carmen e tiveron dous fillos. A súa vida empezou 
a ir mellor cando Tucho marchou embarcado nunha compañía holandesa. Co paso dos anos 
fixeron unha casa, estudaron os fillos e cando Tucho se ía retirar morreu no barco e Car-
men xa leva trinta anos viúva. 

C O L A B O R A C I Ó N S  
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 EXCURSIÓN A LONDRES DA SECCIÓN BILINGÜE 

 Un grupo de 19 alumnos que comezaron este ano segundo da ESO na secciòn 

bilingüe visitaron Londres entre o 25 e o 29 de Setembro acompañados por profe-

sorado do centro. 

O obxectivo desta viaxe foi, esencialmente, poñer en contacto aos alumnos coa 

lingua, a cultura e os costumes ingleses e facer, na medida do posible, unha inmer-

sión lingüística. 

O seu primeiro encontro coa cidade tivo lugar o mesmo día da chegada en Picadilly 

Circus. Nos seguintes días visitaron a National Gallery, o British Museum, a Tate 

Modern, o Natural History Museum … admiraron as Parlament Houses, o Big Ben, a 

abadía  Westminster, a ponte do Milenium, o London Eye… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi un auténtico pracer pasear pola beira do Támesis e polas principias rúas co-

merciais Regent e Oxford Street. 

Asistiron asombrados ao cambio de garda no Palacio de Buckingham e divertíronse 

moito subindo nos transportes públicos da cidade (o metro e o bus de dous pisos). 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/197
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DE MUSEOS: LEÓN, SEGOVIA, TOLEDO E MADRID 

 

      Entre o 20 e 22 de decembro o alumnado de 2º de Bacharelato, acompañado 

de Esther Dasilva e Augusto Guedes (profesor emérito do noso instituto) fixeron 

unha viaxe cultural. Se ben o obxectivo era  visitar o Museo do Prado e o Reina 

Sofía en Madrid, aproveitaron a viaxe para admirar e coñecer a Colexiata de San 

Isidoro e a Catedral en León, o Acueducto en Segovia,  e a cultura xudeo, cristiá 

e musulmana en Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

EXCURSIÓN DE 4ºESO  

 

 O alumnado de 4º ESO celebrou entre o 19 e o 24 de marzo o remate da 

educación secundaria obrigatoria cunha excursión que percorreu a cornixa 

cantábrica, Andorra e Salou, 

con parada en Port Aventura. 

Nas nosas memorias fican 

para sempre centos de imaxes 

e emocións destes días 

compartidos. Das máis 

memorables son as que teñen 

como escenario o gran 

balneario de Caldea, en 

Andorra. 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/265
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/303


19 

 

VISITA A SALAMANCA 
 

 Os días 17-18-19 de abril de 2013, un 

grupo de alumnos de relixión de Carril acompa-

ñados por Isabel fixeron unha viaxe a Salaman-

ca.  

Nesta actividade tamén participaron mozos do 

Castro Alobre e o Bouza Brei cos seus profeso-

res Alba e  D. Manuel. 

Foi unha saída moi aproveitada. En Salamanca, 

entre outras cousas, visitaron a Catedral Anti-

ga e a Nova, a Universidade, a casa das Cun-

chas, a praza maior.    

Tamén estiveron a tarde do día 18 en Cidade 

Rodrigo e a mañá do 19 en Valladolide. 

Aos rapaces quedáronlles ganas de voltar e in-

cluso algúns plantexáronse a posibilidade de vir a estudar a esta cidade, animados polo bo 

ambiente universitario. 

Por outro lado esta profesora veu moi contenta co interese e actitude dos rapaces. 

Isto anima a repetir o ano que vén!  

 

 

 

EXCURSIÓN Á ILLA DE ONS 

 
 Un grupo formado polo alumnado de 1ºESO e 

2ºESO realizou unha visita á illa de Ons na xornada 

do martes, 30 de abril. 

A illa de Ons forma parte, xunto coas Cies, Sálvora e 

Cortegada, do Parque Nacional das Illas Atlánticas. A 

illa de Ons é moi interesante polas súas 

particularidades físicas históricas, etnográficas e 

gastronómicas. 

O grupo disfrutou dunha xornada de paseo e lecer 

facendo un roteiro pola illa para comprender un pouco 

mellor as nosas costas. 
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DE VIAXES                  

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/316
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SESIÓN DE PATINAXE SOBRE XEO  

 

 O alumnado de 1º e 2º curso do Ciclo de Técnico Superior de Animación de 

Actividades Físicas e Deportivas (TSAAFD) realizou unha sesión de patinaxe 

sobre xeo na pista da peixaría en Vilagarcía de Arousa. Aproveitou esta 

actividade para  disfrutar dun novo medio, o xeo, e dun deporte sobre o que están 

a traballar actualmente nos distintos módulos do ciclo formativo. 

 

DIPLOMAS CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

 

 O alumnado da promoción 2010-2013 do Ciclo Superior de Actividades 

Físico-Deportivas (TSAAFD) recibiu os diplomas de asistencia ao curso de 

Reanimación cardiopulmonar nun acto celebrado no Instituto de Carril, ao que 

asistiron o xerente do Hospital, Bibiano Fernández-Arruti e o xefe de Urxencias, 

Manuel Vázquez, acompañados polo persoal sanitario que impartiu as clases. Este 

curso de capacitación é froito dunha colaboración co Hospital do Salnés que se 

vén facendo dende hai uns anos.  Un curso semellante foi impartido ao alunmado 

da ESO que cursa a materia optativa  de Primeiros Auxilios. Tamén estes foron  

avaliados polo persoal do hospital e acadaron unha valoración positiva. Hai que ter 

en conta que por cada minuto que unha persoa está en parada cardio-respiratoria 

as súas posibilidades de supervivencia redúcense nun 10%. De aí a importancia 

desta formación. 

JORDI ARAGONÉS EN CARRIL 

 

 Baixo o título "A preparación física 

no baloncesto", Jordi Aragonés impartiu 

unha clase maxistral para os alumnos do 

primeiro curso do ciclo Animación de 

Actividades Físicas e Deportivas o 

mércores 8 de maio. O vilagarcián, 

preparador da selección española, deu 

mostras do seu amplo coñecemento. 

 

O TSAAFD NO ECOPARQUE MULTIAVENTURA DE MARÍN 

  

 O alumnado de 1º do Ciclo superior de animación de actividades físico-

deportivas (TSAAFD) viaxou o xoves 24 de maio ao ecoparque multiaventura de 

Marín. 

Nas instalación do ecoparque o alumnado puido facer circuitos, actividades e xo-

gos programados polos seus animadores. As actividades que se poden facer son 

arbóreas, hípicas, paintball, kayak, rafting, BTT ou Team building. 

TSAAFD 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/240
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/257
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/312
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/326
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SESIÓN DE PAINTBALL PARA 1º DE TSAAFD 

 

 O pasado martes 30 de maio o alumnado de 1º do Ciclo superior (TSAAFD) visitou as 

instalacións da empresa de  actividades de ocio e animación "Campo do Lobo" situada en 

Caldas de Reis.  

 

O CICLO (TSAAFD) NO XORNAL 

 

 O xornal "La Voz de Galicia" pasou polo noso centro para falar do Ciclo Superior 

(TSAAFD) co profesorado. Esto é o que publicaron: 

Un camiño cheo de ilusión  

A mediados dos noventa o Departamento de Educación Física empeza a preparar un 
novo proxecto: o Ciclo Superior de Actividades Físicas. Profesores moi noviños tras-
ladaban os seus coñecementos ás aulas. Non tiñamos deseños curriculares adapta-
dos, pero con moito esforzo e a madurez dos nosos alumnos todo foi rodando. O 
centro de Bamio foi a primeira aula teórica e o propio pavillón do noso instituto a 
aula práctica. Co paso do tempo e a grande acollida dos estudos foi necesaria a 
creación dun novo pavillón. Hoxe en día, ademais das propias instalacións contamos 
coa pista de Atletismo, a piscina municipal, as pistas de tenis. E é fácil tamén ver 
aos nosos alumnos na praia e nos parques practicando todo tipo de deportes na rúa. 
A actividade académica, dende sempre, foi complementada con actividades formati-
vas dentro e fóra do centro: o Camiño de Santiago en bici, saídas á neve en Andorra, 
a semana verde en Picos de Europa onde facemos rappel, rafting, escalada e outros 
deportes de natureza, visitas a exposicións como á Barcelona Body´s exhibition, 
participación en eventos deportivos, asistencia a partidos, paintbal. Sen olvidar as 
clases maxistrais de expertos noutras disciplinas: nutrición, primeiros auxilios, sal-
vamento acuático, esgrima, capoeira. E as visitas dos nosos grandes: Antón Paz, Pe-
pe Casal, Jordi Aragonés, Gustavo Cesar Veloso. Cada ano 30 alumnos, e a demanda 
medra. Levamos xa 18 anos de andaina e seguimos coa ilusión do primeiro día. 

Conchi Pérez 

 

 

GOLF EN MEIS PARA O 
ALUMNADO DO CICLO  
 

 O alumnado de ciclo desenvol-

veu unhas prácticas nas instalacións 

do campo de golf de Meis o mércores 

15 de maio. 

TSAAFD 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/328
http://www.campodolobo.com/
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/332
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/318
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/318
http://www.campodegolfmeis.com/es/default.asp
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 Bibliomalveiras semella ser un topónimo de ficción, pero é un sitio real que 

existe no instituto do Carril. E vaia se existe! De feito, durante este curso expe-

rimentou unha estupenda metamorfose: transformouse de seu e para mellor. 

Este cambio radical foi posible grazas ao orzamento do PLAN DE MELLORA DE 

BIBLIOTECAS ESCOLARES. Deste xeito pudéronse adquirir libros moi atracti-

vos (e outros que non o eran tanto, se cadra, pero que necesitabamos moito), unha 

importante colección de películas en DVD e varios libros electrónicos que aínda 

non estreamos. Pero claro, nada máis entrar pola porta da biblioteca, o que chama 

a atención é a decoración das fiestras, os novos mobles, o cambio na disposición 

doutros andeis que xa tiñamos e os ordenadores, 

que agora son máis e hainos noviños. E así de entra-

da, e aínda que non se note tanto, tamén hai unha 

partida de cadeiras novas porque desde había 25 

anos nunca se repuxeran. 

Agora ben, a transformación máis custosa, longa e 

profunda non salta á vista tan facilmente. Remové-

ronse miles de libros e dezaseis módulos de estan-

tes. Houbo que revisar a catalogación dun cento de 

recursos e fichar moitos centos doutros novos. 

Fixéronse e colocáronse rótulos significativos que 

funcionan a modo de guía á hora de localizar algún 

dos nosos fondos (que andan á beira dos nove mil 

cincocentos) e deseñáronse un plano da biblioteca e 

un cartaz coa CDU ad hoc. Optimizouse o conxunto das aplicacións do programa 

MEIGA e grazas a iso axilizáronse a xestión dos préstamos, o control de usuarios 

morosos e a obtención de múltiples estatísticas. 

Tamén na extensión virtual de Bibliomalveiras, neste ano académico intensificá-

ronse no posible as prestacións que nos permiten por unha banda o blog O NOSO 

CARRIL, o espazo da Biblioteca da AULA VIRTUAL e a nosa páxina web do pro-

grama MEIGA. 

  

BIBLIOMALVEIRAS 
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Esta pequena gran revolución requiriu esforzo, planificación e organización. As 

cousas non chegan nin bastan sen as persoas. E persoas hai moitísimas das que fa-

cer mención no que atinxe a Bibliomalveiras. Poderiamos comezar citando a Ra-

món, o profe (que bautizou a biblioteca alá polo 2008), para rematar con Tania 

Bugallo, que nos regalou a Caneliña, e con Ioga Cacabelos, creador do logotipo co 

que se fixo tamén o selo propio de Bibliomalveiras. Moitos membros do claustro e 

do persoal non docente contribuíron de moi diversas e enriquecedoras formas 

tamén ás actividades promovidas desde a Biblioteca ou desenvolvidas en colabora-

ción cos Departamentos. E, en honor á verdade, tamén hai que recoñecerlle o seu 

apoio constante ao Equipo Directivo. Mesmo as familias fixeron algunhas achegas 

moi relevantes, xa fora doando fondos moi interesantes ou prestándose a algo 

máis como foi o caso de Moisés Asensi. E no capítulo dos recoñecementos per-

soais cómpre destacar a inmensa xenerosidade de Augusto Guedes de Castro, 

quen liderou de xeito maxistral a un estupendo grupo de mozas e mozos poetas 

cos que comparte a firme proposta de continuidade para o seu TALLER DE POE-

SÍA. Tampouco se pode esquecer os dous grupos do club de lectura TIRA DA PÁ-

XINA, que se reunían todas as semanas, en dúas sesións distintas, no recuncho 

bonito de Bibliomalveiras, comandados polas profes Ana e Clara. 

Finalmente, en primeira persoa do plural, falamos os membros do Equipo da Biblio-

teca: as profes Mercedes, 

Ana, Matilde, Manuela e 

máis Ramón. Nós atendiamos 

-tamén Clara- a nosa marabi-

llosa clientela durante os re-

creos. Pero ademais, ao lon-

go de infinidade de horas 

sumadas entre todos, de-

dicámonos con ilusión 

(bendita sexa a ilusión!) a 

facer posible que Bibliomal-

veiras sexa un artefacto vi-

vo. E vaia se está vivo! 

  

BIBLIOMALVEIRAS 
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 D E P O R T E S  

 Os recreos do curso 2012-2013 estiveron dominados durante meses polo en-

tusiasmo co que o alumnado viviu os campionatos de fútbol sala e de bádminton orga-

nizados polo departamento de Educación Física. Felicitamos desde aquí aos grupos 

vencedores así como a iniciativa  e o traballo do profesorado implicado. 

 

Gañadores dos Torneos de Fútbol sala masculino  

 
 

 

TÁBOA DE CLASIFICACIÓN 

 
Campións (L1) 

 

Os Comecocos 

 (2ºESO-C) 

  

Subcampións(L1) 
 

Rápido de Pontequieto 

(3ºESO B) 

 
Campións (L2) 

 
UFF 

(4ª ESO A) 

 
Subcampións(L2) 

 
***** 

2º BAC A. 

 

 

 

 

 

 

A organización do Trofeo quere agra-

decer de xeito especial a colabora-

ción e a axuda de Aarón Moledo 

(2ºESO-C) e Darío Domenech  (1º 

TSAAFD) na arbitraxe dos partidos.  
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http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/galeria/displayimage.php?pid=715&fullsize=1
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/galeria/displayimage.php?pid=712&fullsize=1
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/galeria/displayimage.php?pid=714&fullsize=1
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/galeria/displayimage.php?pid=713&fullsize=1
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   ATHENEA 

NOVA EDICIÓN DA MOSTRA ATHENEA 

 

 O auditorio de Vilagarcía acolleu a IV edición da mostra Athenea, coa 

asistencia de case  todo o alumnado e profesorado do noso centro educativo. 

Athenea pretende ser un escaparate do traballo que o alumnado realiza nas aulas 

nun formato accesible para todo o público asistente. A participación na mostra é 

voluntaria e debe ser coordinada polo profesorado de cada materia. 

Nesta edición puidemos disfrutar de todo un espectáculo de música, baile, acros-

port, ademais da proxección de varias curtas. 
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http://www.edu.xunta.es/centros/iesmiguelangelgonzalez/node/333
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GUIA DE ARTE  

 O alumnado de Arte de 2º de Bacharelato elaborou 

este curso 2012-2013, baixo a dirección da profesora Mar-

ta Bande,  unha guía comentada de dez cadros significati-

vos da Historia da Arte. Á súa revisión lingüística e maque-

tado contribuíron tamén Miguel Barros e Ana Fernández. 

Temos que felicitar a quen participou no traballo polo exce-

lente resultado e agradecerlles que o deixen á  disposición 

dos futuros alumnos da materia e de calquera interesado na 

arte. Podemos acceder a esta guía desde o blog da bibliote-

ca (bibliomalveiras.blogspot.com),  ou ben en soporte papel 

na propia biblioteca. Sería una ledicia que máis membros da comunidade educativa ti-

vesen a ben compartir deste xeito coñecementos e traballos. Grazas e parabéns! 

 

MARTES DE FOLIADA 

 Como sempre, os martes temos clase mañá e tarde. Mais desde abril o primeiro 

martes de cada mes, aproveitando que hai quen queda a xantar no centro, convidamos 

a toda a comunidade educativa a ficar a mediodía para armar unha boa foliada. Agar-

damos que mes a mes medre o grupo de xente que xantamos a ritmo de muiñeira, 

rumba, xota e pasodobre.  
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 O día 29 de maio celebramos no Auditorio de Vilagarcía o acto de despedi-

da dos alumnos de 2º de Bacharelato no que estiveron acompañados de profeso-

res, pais, amigos… 

Ademais de actuacións musicais e de baile, os alumnos puxeron sobre o escenario 

unhas sombras chinesas e unha vistosa composición de debuxo en directo. 

Rematadas as actuacións procedeuse á entrega dun agasallo  consistente en dúas 

fotos para recordar o seu paso polo centro: unha dos seus compañeiros de clase 

e outra de tódolos alumnos de 2º de Bacharelato.  
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