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SAÚDO DO DIRECTOR 

A toda a xente do IES Miguel Ángel González Estévez 

Facemos anos, din que son 25, mais ese 2 e o 5 gardan moitas vivencias, moitos recunchos da memoria cheos de soños e 

espertares a ese mundo de fóra. 

Hoxe gustaríanos dar una nova cor a esas facianas que se foron quedando un pouco escuras. Hoxe gustaríanos saber un 

pouco de cadaquén, das súas andainas e do seu facer. Por suposto, tamén poñer o nome á mesa e á cadeira que estaban 

preto de nós e aos profes que nos aturaron durante moitas, moitas mañás. 

Por todo isto e por moitas cousas máis pensamos esta revista, para que nos sirva de chave coa que abrir o noso faiado e 

dar unha volta por un tempo que xa forma parte de todos nós. 

Facemos anos e logo, estamos de aniversario coa ledicia que dá o traballo ben feito e a firme vontade de facer moito 

máis. 

 

Augusto.Guedes de Castro.  

2012 
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EXPOSICIÓN  E REVISTA 25 ANIVERSARIO 

 

A VIDA NO INSTITUTO DE CARRIL 

 

Estamos no final do curso 2012.  25 anos pasaron polo instituto de Carril. Para conmemorar esta data editamos esta 

revista, escolma da exposición que durante este curso 11-12 fomos construíndo polos corredores do centro. 

Dun xeito espontáneo, sen premeditación, fomos plasmando 

en paneis un percorrido polas celebracións, festas, eventos, 

que por orde cronolóxica fomos celebrando ao longo de cada 

ano escolar. 

Dｷヴｹ;ゲW ケ┌W aｷ┝Wﾏﾗゲ ┌ﾐ さP;ゲWﾗ SW P┌ﾐデｷﾉﾉ;ゲざ ヮﾗﾉﾗ CICLO VITAL 
ANUAL DO INSTITUTO nun exercicio para lembrar o conxunto 

de actividades que veñen a completar as propias do centro, 

as clases cos seus temarios, exercicios, problemas, traballos e 

exames. 

Foi un repaso das datas que marcan fitos ao longo do curso e 

que o fixeron estes 25 anos. 

Moitas cousas quedan sen ser nomeadas. As vivencias e in-

terrelacións de todas as persoas que conviven nun centro 

educativo non se poden meter nuns poucos paneis ou nas 

páxinas da revista. 

A exposición e estas páxinas  só quixeron ser un recordatorio destes anos compartidos, sen máis pretensións. 

Por estas aulas pasaron uns 5.000 alumnos, moitos pro-

fesores con máis ou menos continuidade e por suposto 

todo o persoal non docente, conserxes, administrativos, 

cafetería, persoal de limpeza, sen os cales non sería 

posible sacar adiante un centro educativo con todo o 

que conleva. 

As familias puxeron o seu gran de area colaborando 

nalgunhas das actividades e axudando na marcha do 

centro. 

Desexamos que este noso instituto, Miguel Ángel Gon-

zález Estévez hoxe, sempre INSTITUTO DE CARRIL, siga 

aﾗヴﾏ;ﾐSﾗ ;ﾉ┌ﾏﾐﾗゲ W ゲﾗHヴW デﾗSﾗ ゲｷｪ; デWﾐSﾗ さMOITA 
VIDAざ ケ┌W IヴWﾏﾗゲ Y ;ﾉｪﾗ ケ┌W ﾐﾗゲ I;ヴ;IデWヴｷ┣ﾗ┌ SWゲSW ﾗ 
comezo, cousa que moito alumnado segue agradecen-

do e lembrando. 

 

Xuño 2012 

Rosa, Ana e Sofía na Secretaría 

Exposición  25 Aniversario nos corredores do centro 

25 Aniversario 
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  Tan só uns días antes todo semellaba estar a medias pero, o día que o instituto abriu as súas portas, 

foi realmente unha estrea.  

Respirábase optimismo. Cada quen atopou o seu sitio; as aulas inmaculadas agardaban polo seu alum-

nado, os vestíbulos comezaron a encherse de dialogantes grupúsculos durante os descansos, a cafetería 

cobrou vida, en fin... que comezaba a súa andaina un novo centro de ensino, un como tantos outros. 

Un como tantos outros? Non! Nacía  o I.B. Carril, a vangarda do Ensino Medio; moi pronto envexa 

da comarca, mesmo de moitos centros de toda a xeografía galega.  

Dende o primeiro momento traballouse arreo para acadar óptimos resultados en todas as facetas parale-

las á vida puramente estudantil. E así foi que se puxo o xermolo para que este fose un centro especial, 

algo nunca vivido anteriormente polos alumnos procedentes de centros “con mais solera”. 

Eu mesmo, alumno de C.O.U. que chegaba coa única intención de rematar os meus estudos medios, non 

me puiden resistir ó chamamento de Miguel Ángel para ir formando uns grupos de música que represen-

taran ó centro en actividades futuras. Pediume, así mesmo, que formase un equipo de balonmán co que 

participar en campionatos intercentros, e o mesmo fixo con outros alumnos e mesmo con persoas alleas ó 

centro, que embarcaron en cadansúa aventura cultural ou deportiva. 

Sei que resulta obvio dicir que todo isto é obra das inquedanzas de Miguel Ángel González Estévez, o 

primeiro director, pero aínda así penso que non debe quedar sen mención. Tamén é igual de certo que 

outras persoas se implicaron aportando o seu gran de area, dende profesores colaboradores ata empresa-

rios patrocinadores de equipamentos imprescindibles para a práctica de todas as actividades. 

Aquel primeiro ano de vida do I.B. Carril significou unha auténtica revolución nas nosas vidas, nas 

vidas das persoas que nos implicamos  naquela nova maneira de vivir o ensino, a na de todos os que 

participaron dunha experiencia única. 

Foise capaz de encher de contidos un instituto aínda baleiro de recursos materiais. Entre todos, puide-

mos. 

E aquel inverno nevou... Unha mañá de mediados de xaneiro, o patio amenceu vestido  dun branco in-

maculado e foi unha xornada simplemente inesquecible; moitos, mesmo nunca viran a neve. 

Penso que podería resumir toda a miña vida de estudante  naquel primeiro ano do instituto de Carril. 

 

© X. Ameneiro  (Alumno do curso  86-87) 

Carta dun ex-alumno 
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ヱΓΒヶぎ CRÉá“E O IN“TITUTO DO CáRRIL NO LUGáR Dá FÁBRICá 
CANTALARRANA 

O noso Instituto podería chamarse Cantalarrana, xa que no solar que hoxe ocupa houbo unha fábrica de madeira con ese 

nome. Pouco tempo despois, unha industria de transformación de wolfran e estaño. Pero desaparecidas as fábricas, 

construíuse  o Instituto de Bachare-

lato de Carril. O 30 de setembro de 

1986 celebrouse a primeira 

reunión do Claustro de profesores 

na biblioteca do IB Calvo Sotelo 

ふｴﾗ┝W IE“ C;ゲデヴﾗ áﾉﾗHヴWぶが W デｷﾓ; 
sentido xa que de aí proviña unha 

parte importante do profesorado e 

todo o equipo directivo. De todos 

eles só permanece entre nós Mar-

garita García Armas. 

O curso seguinte, dado o elevado 

número de alumnos, trasladáronse 

tres aulas de 1º de BUP ao Ramal, 

actual edificio da Escola Municipal 

de Música, funcionando como un-

ha extensión do IB de Carril duran-

te tres cursos. 

O primeiro director foi Miguel Án-

gel González Estévez, que permane-

ceu no cargo ata o ano 2001, ano en 

que dimitiu para adicarse á política, 

polo que Margarita García, entón 

vicedirectora, pasou a ocupar o car-

go de directora ata que Augusto 

Guedes de Castro, presenta a súa 

candidatura para a dirección e é 

elixido en xullo dese mesmo ano, 

manténdose no cargo ata hoxe. 

Ata o ano 2004 o nome do centro foi 

IES Carril. Tras a proposta feita por 

un grupo de profesores no  Claustro 

do día 3 de abril de 2003 pasou a 

chamarse IES Miguel Ángel  

González Estévez (27/02/2004). 

 

 

Integrantes do primeiro claustro 

Vista do solar que ocupa o instituto anos antes da súa construcción 

Os inicios 
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PRIMEIRAS EXCURSIÓNS 

De sempre, as viaxes formaron parte importante das actividades extraescolares que organizaban os distintos departa-

mentos; pero a excursión por excelencia era a que servía nos tempos do BUP e serve agora coa ESO para pechar un ciclo. 

 Excursións 

Mallorca  1987 

Nestes 25 anos houbo distintos destinos, 

uns máis ambiciosos ca outros, pero sem-

pre se intentou que fose unha actividade 

para todos e por iso se uniu ocio e nego-

cio, coa intención de que os rapaces que 

quixeran puidesen, vendendo de todo, 

xuntar cartos abondos para facer a viaxe, 

sen que as desigualdades económicas 

constituísen un atranco.  
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M;ﾉﾉﾗヴI;が ﾗ “┌ヴが Iデ;ﾉｷ;が M;SヴｷSが V;ﾉWﾐIｷ;が MﾗﾐデヮWﾉﾉｷWヴが P;ヴｹゲが BヴWデ;ﾓ;ぐ aﾗヴﾗﾐ ;ﾉｪ┎ﾐゲ Sﾗゲ ﾉ┌ｪ;ヴWゲ ┗ｷゲｷデ;Sﾗゲく PWヴﾗ ｴﾗ┌Hﾗ ┌ﾐ 
tempo en que o destino máxico estaba moito máis preto : o Xiabre. As acampadas constituíron unha actividade  na que 

alumnos e profesores gozaron moito. Tanto que non se dá comprendido por que xa non se fan.Teremos que mirar de 

recuperalas. 

 Conimbriga 1994 

Bilbao 2011 

Desde o curso 2005- 2006, as es-

capadas tiran cara ao Norte para 

poder rematalas en Salou e Port-

Aventura e cubrir a parte máis 

ociosa da excursión. 

 O que non mudan son os obxecti-

vos: convivencia, cultura e diver-

sión para que integren un obxecti-

vo final que supoña para todos 

unha postal que permaneza sem-

pre na súa memoria, que forme 

parte da súa vida. 

 Excursións 
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Nós non somos ratiños de biblioteca. A base da aprendizaxe é o contacto co mundo e o intercambio de experiencias, 

por iso o instituto de Carril verteu nestes 25 anos unha grande parte dos seus esforzos na organización de saídas cultu-

rais e encontros con rapaces e adultos 

alleos á  nosa comunidade educativa. 

Desde hai catro anos os alumnos de fran-

cés do noso instituto teñen a sorte de 

participar nun intercambio lingüístico e 

cultural xunto con rapaces do IES Arman-

do Cotarelo Valledor e do IES Fermín 

Bouza Brey que se fai xa desde hai 10 

anos co Collège Victor Segalen, de Châ-

teaugiron (Bretaña). Este intercambio vai 

dirixido principalmente a alumnos de 3º 

de ESO, aínda que tamén poden partici-

par os de 2º curso. Pasamos todo o ano 

comunicándonos cos rapaces bretóns e 

preparando as actividades que faremos 

con eles en novembro, cando veñen a 

Vilagarcía, e en marzo ou abril, cando 

imos nós a Châteaugiron.  

Todos os martes ao mediodía adicamos 

unha horiña a elaborar vídeos de presen-

tación, cartas e mensaxes que manda-

ﾏﾗゲ ;ﾗゲ ﾐﾗゲﾗゲ さIﾗヴヴWゲざ ヮﾗヴ ｷﾐデWヴﾐWデ W 
por correo postal. Nós tamén recibimos 

cousiñas: vídeos, postais de Nadal, bom-

Hﾙﾐゲぐ ASWﾏ;ｷゲ SWゲデWゲ SWデ;ﾉﾉｷﾓﾗゲ ケ┌W 
nos permiten intimar cos rapaces bre-

tóns, esforzámonos en realizar traballos 

para coñecer mellor a nosa contorna e 

poder presentarlla aos nosos convidados 

en novembro.  

No segundo trimestre, xa co programa 

de visitas da nosa estadía en Francia na 

man, os alumnos fan pesquisas a través 

de internet para ter unha idea do que 

van ver durante a viaxe. Esta é para moi-

tos a primeira toma de contacto con 

さNﾗﾐ ゲﾙ ﾗ ヮ;ゲ;ゲ ┝Wﾐｷ;ﾉ Iﾗゲ デW┌ゲ ;ﾏｷｪﾗゲ W IﾗヴヴWゲが ゲWﾐﾙﾐ ケ┌W ;ヮヴWﾐSWゲ ﾏﾗｷデｹゲｷﾏﾗ W 
IﾗﾓWIWゲ ┌ﾐｴ; I┌ﾉデ┌ヴ; SｷaWヴWﾐデWが Iﾗゲデ┌ﾏWゲ Sｷゲデｷﾐデﾗゲ ふぐぶ G┌ゲデ;ヴｹ;ﾏW ;ヮヴWﾐSWヴ ﾏ=ｷゲ 
aヴ;ﾐIYゲ W Iﾗﾏﾗ ﾏWﾉﾉﾗヴ ゲW ;ヮヴWﾐSW Y a;IWﾐSﾗ ﾗ ｷﾐデWヴI;ﾏHｷﾗざく  

Ana González, participante nos intercambios 2010-2011 e 2011-2012. 

Intercambio escolar 

Artigo publicado no Faro de Vigo, 22-03-2009 (1º intercambio) 

INTERCAMBIO ESCOLAR VILAGARCíA-CHÂTEAUGIRON 
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O primeiro Magosto celebrouse o 22 

de novembro de 1994. Segundo se 

recolle nun artigo da revista O Capa-

dor, ese magosto foi organizado 

polo E.N.L.G. e contou coa presenza 

do pintor Conde Corbal, que falou 

sobre a tradición e cultura do ma-

gosto. Tamén estivo o afamado coci-

ñeiro da TVG Paco Feixó, que impar-

tiu unha clase maxistral sobre a gas-

tronomía das castaña en Galiza. 

Houbo, ademais, un xantar enxebre 

coa música das pandereteiras da 

A.C. Malveiras. 

 

 

Magosto  

Miguel e Gorgoso preparando as brasas 

Esperando polas castañas 

O MAGOSTO 
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Dende aquela xa choveu, pero o espírito festeiro mantívose vivo nas actividades esenciais: castañas asadas, música e 

baile tradicional e diversión a esgalla. Dende hai xa uns cursos o departamento de Ciencias acostuma  preparar conver-

sase exposicións sobre as 

castañas e os cogumelos; o 

TSAAFD organiza xogos tradi-

cionais para o alumnado do 

primeiro ciclo da E.S.O. e 

completamos a papatoria con 

bolos preñados de chourizo. 

 

 

Magosto 

                               Xogos populares   

                          e bailes tradicionais 

Exposición de cogumelos 
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OBXECTIVOS: 

- Fomentar a solidariedade 

- Empatía (poñerse no lugar dos outros) 

- Coñecemento das necesidades da contorna. 

- Reflexión sobre a pobreza 

- Xustiza social (non caridade a secas) 

- Reflexión sobre a nosa necesidade (onde están os límites 

entre necesidade e despilfarro) 

- Valoración das cousas que temos 

DESTINO HABITUAL:  

Comedor social (Cáritas) 

Asilo de Vilagarcía 

 

COMO SE REALIZA? 

O alumnado trae os produtos ao instituto. Téñense 

feito concursos e cadeas de alimentos. 

 

QUE SE FAI? 

Recollemos produtos de hixiene e alimentos. 

 

FÓRA DO  I.E.S. 

A mediados de decembro téñense feito recollidas no 

centro comercial e reparto de folletos informativos 

sobre a nosa campaña de solidariedade. Esta iniciativa 

foi sempre moi exitosa.  

Nadal solidario 

RECOLLIDA DE ALIMENTOS (1997-2012) 

Cada ano no mes de Decembro levamos a cabo una campaña solidaria de recollida de alimentos  e productos de hixiene . 

A actividade estrutúrase de diferentes  xeitos curso a curso, coa máxima implicación do alumnado  para lograr os obxecti-

vos propostos. 

Diario de Arousa. 21-12-2001 

Clasificando os alimentos na biblioteca 
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“ERVI)O MILITAR OBRIGATORIO ふA さMILIざぶぎ DWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデﾗ S; ;Iデｷ┗ｷS;SW ﾏｷﾉｷデ;ヴ Wﾐ Eゲヮ;ﾓ; ヮﾗﾉﾗゲ ┗;ヴﾙﾐゲ SW ﾏ;ﾐWｷヴ; 
obligatoria. 

En 1984 regulouse por primeira vez a OBXECCIÓN DE CONCIENCIA, penándoa cun sistema de PRESTACIÓN SOCIAL SUBS-

TITUTORIA SW ﾏ;ｷﾗヴ S┌ヴ;Iｷﾙﾐ ケ┌W ; さﾏｷﾉｷざく 

En 1998 por primeira vez os obxectores superaron en número aos reclutas. O 31 de decembro de 2001 foi abolido o ser-

vizo militar. 

OBXECCIÓN DE CONCIENCIA: Rexeitamento á realización do servizo militar obligatorio por razóns éticas ou relixiosas. 

Foi exercido fundamentalmente por ANTIMILITARISTAS, persoas que se opoñen a calquera tipo de forzas armadas, ade-

mais de Testemuñas de Xehová entre outros. 

INSUBMISIÓN: Movemento antimilitarista de DESOBEDIENCIA CIVIL ao servizo militar obrigatorio que existiu en España 

SWﾐSW aｷﾐ;ｷゲ Sﾗゲ ;ﾐﾗゲ Βヰ ;デ; ; ;HﾗﾉｷIｷﾙﾐ S; さﾏｷﾉｷざく 

En España, os insubmisos negábanse tamén a facer o servizo social substitutorio que si facían os obxectores de concien-

Iｷ;く Pﾗヴ Wゲデ; ヴ;┣ﾙﾐが ヮﾗSｹ;ﾐ IｴWｪ;ヴ ; ｷヴ ;ﾗ CÁRCERE ヮﾗｷゲ ; ﾐWｪ;デｷ┗; = ヴW;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ S; さﾏｷﾉｷざ Wゲデ;H; ヮWﾐ;S; ヮﾗﾉﾗ IﾙSｷｪﾗ ヮWど
nal militar e a negativa a realizar a prestación social substitutoria estaba penada polo código penal ordinario. 

A insubmisión provocou a redución do servicio militar de 12 a 9 meses na súa última etapa. 

Día da Paz   

Ramiro e Elías, alumnos do I.E.S de Carril a finais dos oitenta, foron dos primeiros insubmisos galegos. Isto levounos a 

pasar un ano na cadea. De xeito parello ás súas vivencias desenvolveuse no centro un traballo de coñecemento e con-

cienciación sobre a obxección de conciencia e a insubmisión. O debate sobre o servizo militar obrigatorio extendeuse á 

problemática máis xeral no que este se encadra: militarismo, carreira armamentística, guerras  versus pacifismo, desmi-

litarización e non violencia. 
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O ENTROIDO NO CENTRO 

O Entroido sempre foi unha festa moi especial para a o instituto e nunca se deixou de celebrar. Na mañá do último ven-

res antes das vacacións suspéndense as clases e todo o centro se disfraza comezando así unha festa rachada na que non 

faltan a música e o baile. Nalgúns cursos incluso houbo desfiles, últimamente concurso de coreografías. A festa do En-

troido prepárase con anterioridade e tamén hai charlas sobre o Entroido tradicional e concursos como o de máscaras ou 

o de sobremesas. 

E curso a curso brincaron polos corredores vodas reais, nenos de San Ildefonso co seu bombo, Mafaldas reivindicativas, 

superheroes, Groucho e Charlot e mil criaturas máis, todas coa única intención de abraiar e facer rir. 

 

 

Entroido 

Voda Real . 1996 

Hippies . 2008 

Mafaldas 2011 
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Entroido 

Exposición de máscaras.2012 

 

Dálmatas 2011 

Cantando salsa. 2001 
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O DÍA DA ÁRBORE é un recordatorio da importancia de protexer as superficies arboradas. Celé-

brase o 21 de marzo de xeito oficial, pero ao longo do mes calquera día é bo para facer activida-

des ao redor deses extraordinarios vexetais. 

No noso centro temos un carballo anterior á creación do instituto, que quedou agochado detrás 

do polideportivo pequeno. Antes sentabámonos baixo el para falar das árbores. Ese carballo 

forma parte do escudo do IES. 

Ecoloxía 

 

AS PLANTACIÓNS 

As plantacións de árbores tanto 

dentro como fóra do centro fo-

ron a actividade máis vistosa, 

pero tamén a de maior dificulta-

de. 

Foron especialmente significati-

vas as dos cursos  90-91 e 91-92, 

que se fixeron en Xiabre en cola-

boración  cos outros dous cen-

tros de Vilagarcía. 

Plantáronse árbores autóctonas 

ふI;ヴH;ﾉﾉﾗゲ W I;ゲデｷﾓWｷヴﾗゲぶ Wﾐ Sｷゲど
tintas zonas de Xiabre. 

Foron experiencias de valor lúdi-

co, pedagóxico e afectivo. 

Quen participamos lembrámolas 

con moito agarimo. 

 

A PLANTACIÓN DO CURSO 89-90 

Foi a máis complexa dada a gran diversidade de participantes e actividades desenvolvidas. Un traballo moi elaborado 

feito durante varios meses  investigando as árbores, os bosques e a súa problemática. 

 

A PLANTACIÓN DO CURSO 90-91  

En abril do 1991, saímos camiñando no recreo desde o instituto cara o lugar da plantación, para atopármonos cos partici-

pantes do Calvo Sotelo e o F.P de Fontercarmoa. Plantáronse 130 árbores nunha parcela de Trabanca propiedade do Con-

cello que fora usada como vertedoiro de Vilagarcía. Despois da plantación, moi traballosa, fixemos un xantar campestre. 

 

A PLANTACIÓN DO CURSO 91-92 

Xa soíños, sen os outros institutos, volvemos facer unha plantación na parcela de Trabanca do ano anterior. Desta volta 

foron plantados 100 castiñeiros. 

Xiabre 1989-1990 

O DÍA DA ÁRBORE 
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HISTORIA DAS ÁRBORES DO INSTITUTO 

Ademais dos castiñeiros plantáronse outras árbores, como 

castiñeiros de indias, abeleiras, nogueiras...que hoxe po-

demos ver xa medradas. 

As árbores máis antigas son os ameneiros que están ao 

carón do aparcadoiro, que teñen xa vintecinco anos e fo-

ron traídos de Santiago por unha antiga profesora de lin-

gua, Lourdes. 

A Araucaria que está na entrada da casa de Loli, a con-

serxe, ten uns quince anos e estivo a piques de secar por-

que o seu can lle comeu o brote terminal (claro, daquela a 

árbore só medía uns 40 cm.). 

As árbores máis corpulentas son os chopos que están 

fronte ao polideportivo pequeno, que foron plantados con 

posterioridade por Miguel Ángel, o antigo director do cen-

tro. 

Pola contra, as árbores máis recentes son os plátanos do 

paseo do aparcadoiro, plantados tamén por Miguel Ángel. 

A todas estas especies hai que engadir as roseiras, adelfas, 

aucubas, evónimos, alfaneiros que tamén están plantados 

e nalgún Nadal puxéronse ademáis acivros e tuias. 

Ecoloxía 

CATÁLOGO DE ESPECIES ARBÓREAS E ARBUSTIVAS DO 
INSTITUTO DE CARRIL 
 
NOME GALEGO/CASTELÁN NOME CIENTÍFICO 
 
Plátano de paseo/ Plátano de paseo Platanus hybrida 

Acivro/ Acebo Ilex aquifolium 

Salgueiro/ Sauce común Salix atrocinesea 

Ameneiro/ Aliso Alnus glutinosa 

Abeto/ Abeto del Cáucaso Abies nordmanniana 

Araucaria/ Araucaria Araucaria araucaria 

Laranxo/ Naranjo Citrus auranium 

Cerdeira/ Cerezo Prunus communis 

Pereira/ Peral Pyrus communis 

Limoeiro/ Limonero Citrus medica 

Piñeiro laricio do Xapón/ Alerce japonés Larix kaempheri 

Tuia de Oriente/ Tuya oriental Thuja orientalis 

Camelio/ Camelia Camelia japonica 

Lamagueiro, chopo negro/ Álamo negro Populus nigra 

Carballo americano/ Roble americano Quercus rubra 

Nogueira/ Nogal Luglans regia 

Aveleira/ Avellano Corylus avellana 

Pitósporo/ Pitósporo Pittosporum tenuifolium 

Castiñeiro de Indias/ Castaño de Indias Aesculus hippcas-

tanoum 

Castiñeiro/ Castaño Castanea sativa 

Níspero/ Níspero Mespilus germanica 

Loureiro/ Laurel Laurus nobilis 

Falsa cerdeira/ Falso cerezo Prunus cerasifera 

Oliveira/ Olivo Olea europaea 

Pexegueiro/ Ciruelo Prunus domestica 

Figueira/ Higuera Ficus carica 

Granado/ Granado Punica granatum 

Caki/ Palosanto Diospyros kaki 

Palmito/ Palma excelsa Trachycarpus fortunei 

Tuia occidental/ Tuya de occidente Thuja occidentalis 
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CONSTRUCIÓN DO  INVERNADOIRO  

Rematada a obra de construción do pavillón polideportivo grande, o espazo que o rodea quedou como unha escom-

breira. Foi o alumnado, orientado por Chouza e Xela, quen traballou arreo para, pouco a pouco, ir alisando aquel terreo 

e poder plantar árbores. 

Sobre 1994 xurdiu a idea de montar un invernadoiro. Así foi, resultando ser o único que existía entre os tres institutos 

de Vilagarcía. Experimentouse durante dez anos aproximadamente, plantando diversas especies de plantas, árbores e 

produtos de horta. 

É ben certo que moito do noso alumnado procedía do rural polo que traballar no invernadoiro lembráballes os traballos 

familiares nos que había que axudar, así que a algúns non lles facía moita gracia... 

Nese tempo fíxose a plantación に en tarriños- de castañas do Carballiño, que trouxo o profesor Luis Álvarez, xa xubila-

do. Posteriormente plantáronse, xa algo medrados, no espazo traballado arredor do invernadoiro. É ese lugar onde 

;Iデ┌;ﾉﾏWﾐデW ｴ;ｷ ｪヴ;ﾐSWゲ I;ゲデｷﾓWｷヴﾗゲが ﾐ; ヮ;ヴデW デヴ;ゲWｷヴ; Sﾗ IWﾐデヴﾗ W ケ┌W ヮ;ヴWIW デWヴ ┌ﾐ さﾏ;ｪﾐWデｷゲﾏﾗ WゲヮWIｷ;ﾉざ ヮ;ヴ; ﾏﾗｷど
tos de vós (ese, ese, onde ademais dos paxaros parece que vós atopades acubillo). 

O coidado do invernadoiro é unha actividade que precisa moito tempo e constancia. Regar todos os días e sobre todo 

no verán era un problema, non se adaptaba moi ben ao horario escolar. Por estas razóns e polo deterioro da estructura 

retirouse no ano 2003. 

Ecoloxía 

Diante do invernadoiro. 1995 
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CANDO 

Sempre na semana anterior a Semana Santa. 

 

QUEN 

Podían participar  alumnos e alumnas de calquera curso, sempre que non tivese ningún impedimento médico. Iso si, hai 

que ter en conta que aínda non existía a E.S.O., polo que a idade mínima eran xa os 14 anos do alumnado de 1º B.U.P. 

Chegamos a ir con 140 rapaces e rapazas. Era un número difícil de mobilizar, pero daquela foi posible. 

 

PROFESORADO 

A alma das acampadas foi sempre CHOUZA. 

Independentemente do clima, nunca quería 

;ヮヴ;┣;ﾉ;く V;ｷ;ぐ ケ┌W ゲWﾏヮヴW ゲ;ｹ;ﾏﾗゲぁ Lﾗｪﾗ 
uníronse XELA e MANOLO RODRÍGUEZ, que xa 

foron sempre. 

Co tempo foron animándose outros profeso-

res que participaron nalgunha acampada, co-

mo Pilar Conde, Esther, Ramón, Amparo, Con-

Iｴｷ ぐ WﾐデヴW ﾗ┌デヴﾗゲ ケ┌W ┝; ﾐﾗﾐ Wゲデ=ﾐ ﾐﾗ IWﾐど
tro. 

 

INDUMENTARIA E COMPLEMENTOS DE  

CAMPISTA 

Puxemos de moda にe case acabamos coas 

existencias da zonaに as CAPAS IMPERMEA-

BLES que pretendían cubrir persoa e mochila. 

Non había nada mellor para acabar enchoupa-

do de auga e sudor! Pero fachendeaba moito! 

Un complemento indispensable de menaxe de 

cociña eran os CAZOS de aluminio para facer 

as ceas. Había que velos ao regreso, negros 

como potes e aboiados! 

 

MOCHILAS E TENDAS DE CAMPAÑA 

Todo tipo de modelos e tamaños. Cativas e 

sofisticadas. Cos anos fomos mellorando, pero o que non variou foi que iamos cargadiños 

como burros. 

As saídas do instituto hai que recoñecer que sempre eran espectaculares e bonitas, e o primeiro día de subida continua-

da polo Xiabre ata o primeiro campamento algo indescritible. Á media hora de saír xa aparecía a pregunta que nos 

acompañaba sempre: Canto queeeda? Algún quería dar a volta, algún choraba, pero ano tras ano todos querían volver. 

Era un misterio! Porque duro era dabondo! 

Acampadas 

Ancares 1988-1989 



23 

 

AUGA 

Este era un dos problemas máis complexos. Tiñamos que coller a auga en fontes do monte, en mananciais, para beber e 

cociñar. Levabamos lixivia como método de desinfección, e certamente nunca tivemos ningún problema. 

 

CANTAS ACAMPADAS... 

As acampadas a Xiabre realizáronse durante 10 anos consecutivos. 

Pero chegou un momento no que a tecnoloxía e tamén o cansanzo impuxéronse e houbo que rematar esta experiencia. 

Un dos obxectivos fundamentais era pasar uns días de illamento total. Coa chegada 

do teléfono móbil isto fíxose imposible. Ata os nosos campamentos chegaban co-

ches e motos, tendas e sacos de listillos que viñan sen nada, sen peso, sen sufrimen-

to; chegaban bebidas e persoas alleas ao que nós estabamos a vivir. Consideramos 

que era o momento de rematar este tipo de actividade. 

Así comezamos outro tipo de saídas, con menos alumnado, pero a lugares de impor-

tancia natural como Ancares, Courel ou Picos de Europa entre outros. 

 

CONCLUSIÓNS 

As acampadas foron unha experiencia inesquecible tanto para o alumnado como 

para o profesorado que participou activamente. 

Ano tras ano ao comezo do curso xa preguntaban pola acampada para apuntarse. Pesaba máis o pracer que a dureza do 

camiño. 

Non hai ex alumno que atopemos hoxe pola rúa que non lembre as acampadas e pregunte se se continúan a facer. 

Foi moi fermoso, pero na natureza todo o que nace, morre, e as nosas acampadas, as de Xiabre-Xesteiras-, as dos capa-

dores, as de Chou, Xela e Manolo tamén remataron. 

Outras experiencias naceron, outros alumnos, outros tempos, outras maneiras de facer. 

O importante é que alumnado e profesorado teñan ilusión para facer cousas novas, que deixen pegadas, como as que 

deixaron as nosas acampadas da década dos 90. 

Acampadas 

Picos de Europa . Abril 2000 
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ILLA DE CORTEGADA 

O Instituto de Carril, como xa dixemos, comeza a súa andaina no ano 1986. É tamén por estas datas cando empeza a 

escribirse un capítulo moi importante na historia da illa de Cor-

tegada. 

Para este instituto a illa ten un significado moi especial, pois 

témola ao noso carón, e parte do alumnado ten un contacto 

familiar con ela, dado que algúns dos bisavós viviron ali e moi-

tos pais ou avós traballan nos viveiros que hai arredor dela. 

Por todo isto, parte do profesorado e do alumnado tivo sempre 

unha sensibilidade especial participando activamente en moi-

tos dos numerosos actos que se desenvolveron na defensa e 

conservación do patrimonio natural da mesma. 

Despois de moitas voltas e esforzos por parte de numerosas 

persoas, que traballaron arreo arredor da Comisión Cidadá en 

Defensa de Cortegada, chegou no ano 2002 a inclusión da Illa 

no PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS xunto con ONS, CÍES E SÁLVORA. É o primeiro PARQUE NACIONAL de Gali-

cia. 

Ademais no 30 de agosto de 2007 recuperouse a propiedade da mesma para o Concello de Vilagarcía. 

Estes logros históricos, permiten que hoxe poidamos disfrutar da illa e facer visitas guiadas co alumnado, algo totalmen-

te impensable alá polo principio da nosa historia en 1986. 

Isto vén  darnos a razón de que ás veces os soños ben traballados poden facerse realidade. 

 

A TRAXEDIA DO PRESTIGE 

 

O afundimento deste petroleiro supuxo un antes e un despois na historia ecolóxica de Galicia. 

O impacto ambiental sobre as costas galegas  foi tan grande que ningún sector da poboación foi quen de permanecer 

indiferente. Por suposto, tampouco a comunidade educativa. 

Reivindicacións 

                        E┝I┌ヴゲｷﾙﾐ ; CﾗヴデWｪ;S;く C┌ヴゲﾗ ヲヰヱヰ-11 

                             Protesta  na praia de Compostela. 2002 Cadea humana na Costa da Morte. 2003 
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HISTORIA DOS EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN 

ヱΓΒヶぎ “ﾗﾉｷIｷデ┌SW Wﾐ Iﾉ;┌ゲデヴﾗ S; ヴWS;IIｷﾙﾐ Wﾐ ｪ;ﾉWｪﾗ S;ゲ ﾐﾗヴﾏ;ゲ SW Iﾗﾐど
vivencia do centro. Óptase por entregalas en galego e castelán. 

Curso 1989-1990: A Xunta fai unha enquisa sobre o uso do galego dirixi-

da ás familias, alumnado e profesorado. Un membro do Seminario de 

Galego presidiu a comisión formada para facer o traballo. 

ヱΓΓヱぎ á ヮヴﾗaWゲﾗヴ; Pｷﾉ;ヴ CﾗﾐSW ﾏ;ﾐｷaWゲデ; ; ゲ┎; ｷﾐデWﾐIｷﾙﾐ SW IヴW;ヴ ; MWど
sa pola Normalización Lingüística. 

Curso 1992-1993: Creación do Gabinete de 

Normalización Lingüística. 

ヱΓΓンぎ á ヮヴﾗaWゲﾗヴ; Pｷﾉ;ヴ CﾗﾐSW ヮヴﾗヮﾙﾐ ヮﾗﾓWヴ Wﾐ ｪ;ﾉWｪﾗ ﾗゲ ﾐﾗﾏWゲ S;ゲ Sｷゲデｷﾐデ;ゲ SWヮWﾐSWﾐIｷ;ゲ 
do centro. 

As diferentes revistas do 

centro foron unha importan-

te ferramenta de normaliza-

ción. 

Curso 2008-2009: primeira participación no concurso 

dos Maios celebrado en Vilagarcía. 

O instituto leva varios anos formando parte de Coordi-

nadora de Equipos de Dinamización Lingüística do 

Salnés e é membro da Coordinadora Galega de Equipos 

de Dinamización Lingüística. A CEDL- Salnés está inte-

grada por todos os centros de Vilagarcía, Cambados, 

Vilanova, Illa de Arousa, Sanxenxo, Barro... e xuntos fan 

cada ano actividades de dinamización como o concurso de adhesivos ou a publicación  da revista  de banda deseñada 

Enormic Banda. 

Durante todos estes anos  fixéronse outras actividades para fomentar o uso da lingua  como: obras teatrais, contacon-

tos, debates, concursos musicais, encontros con escritores, intercambios lingüísticos ou celebración dos Maios . 

 Normalización 

Conversas co escritor Francisco Castro  2010-2011 Preparando o Maio. Curso 2010-2011 
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Deporte 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA CORTEGADA, 25 ANOS DE HISTORIA 

  

O noso centro sempre tivo unha gran preocupación polo deporte e a cultura.  Desde os primeiros cursos, cando eramos 

I.B. Carril, e por iniciativa do entón director Miguel Angel González Estévez, o instituto creou unha sociedade deportiva, a 

A.D. Cortegada, e a asociación cultural  Malveiras. 

Co paso do tempo, a A.D. Cortegada fíxose maior e 

independizouse do centro pero seguimos colabo-

rando estreitamente:  no instituto  cursan os seus 

estudos unha ampla maioría das súas xogadoras 

da canteira e no noso pavillón adestran e compi-

ten todas as categorías base. 

A  A.D. Cortegada  ten un amplo historial de éxitos 

no baloncesto feminino a nivel estatal.  

A agrupación naceu no ano 1987, consolidándose 

desde o seu inicio como un clube preocupado polo 

traballo da canteira. Desde entón loita para que 

Vilagarcía de Arousa teña un equipo na máxima 

categoría  da Liga Feminina, cousa que logrou du-

Temporada 2011-12  Equipo infantil 
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Deporte 

rante doce tempadas. 

Na tempada 1996/97 o equipo sénior ascende á Liga Feminina. Nese momento o Clube  acada a súa madurez e reforza a 

súa estrutura para realizar un traballo coordinado en todas as categorías. 

Algúns dos maiores éxitos do equipo sénior foron a participación en catro Copas da Raíña,  a súa proclamación como 

Campión da Copa Galicia en tres ocasións, a participación na EUROCUP WOMEN (nas tempadas 2007/08 e 2008/09) e a 

mérito de lograr tres ascensos á liga Feminina.  

Os nosos equipos base, en diferentes  categorías, foron campións galegos e participaron en Campionatos de España de 

clubes. A A.D. Cortegada ten o orgullo de achegar xogadoras ás seleccións de Galicia e de España. 

 T;ﾏYﾐ SWゲデ;I; ﾐ; ゲ┎; ﾉﾗﾐｪ; ｴｷゲデﾗヴｷ;  ; ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ SW SｷaWヴWﾐデWゲ W┗Wﾐデﾗゲぎ MWﾏﾗヴｷ;ﾉ さMｷｪ┌Wﾉ áく Gﾗﾐ┣=ﾉW┣ EゲデY┗W┣ざが 
C;ﾏヮ┌ゲ CﾗヴデWｪ;S;が Oヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ SW F;ゲWゲ SW AゲIWﾐゲﾗが ン X ン ﾐ; ヴ┎;が C;ﾏヮｷﾗﾐ;デﾗゲ SW Eゲヮ;ﾓ;ぐ 

Na tempada 2011/12 a agrupación conta con 140 rapazas entre as escolas deportivas e as diferentes categorías desde 

benxamín a júnior.  

Todo iso require un enorme esforzo de medios humanos e materiais co obxectivo de que as rapazas se formen no depor-

te e se beneficien dos seus valores tanto a nivel individual como de grupo. 

Equipos representativos da A.D. Cortegada 
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CICLO SUPERIOR: TÉCNICO EN ANIMACIÓN DE  

ACTIVIDADES  FÍSICO DEPORTIVAS 

HISTORIA DO CICLO 

A finais dos noventa o departamento de Educacion Fisica empeza a preparar a súa andaina por un novo traballo: incorpo-

rar o ciclo formativo superior de actividades físicas no centro. 

PヴﾗaWゲ ﾏﾗｷ ﾐﾗ┗ｷﾓﾗゲぎ R;┎ﾉ V;ヴWﾉ;が Aﾐデﾗﾐｷﾗ “ﾗヴヴｷH;ゲが CﾗﾐIｴｷ PYヴW┣ぐ デヴ;ゲﾉ;S;ﾐ ;ゲ ゲ┎;ゲ ;┌ﾉ;ゲ S; ヮヴｷﾏWｷヴ; ヮヴﾗﾏﾗIｷﾙﾐ Sﾗ IｷIﾉﾗ 
a Bamio. Non temos sitio para tanto estudante.  A primeira 

promocion  do ciclo é a  97-99. 

Alumnos e alumnas  como Mabel, Maruxa, Alberto Blanco, 

D;ﾐｷ AｪヴWﾉﾗが L┌ﾐ;が MﾙﾐｷI;が M;ヴデｹﾐが B┌ｪ;ﾉﾉﾗが M;┞ﾆ;が G;H┞ぐ 
entre outros,  saíron deste centro cun novo titulo baixo o bra-

zo: Técnico Superior en Animacion de Actividades Fisico-

Deportivas. 

 Somos pioneiros xunto con Pontevedra!!!!! 

EXCURSIÓNS 

Desde 1998 faise unha saída á neve, a estacións como as de  

Grau-Rﾗｷｪが “ﾗﾉSW┌が Eﾉ T;ヴデWヴぐ が ゲWﾏヮヴW ゲWﾐSﾗ aｷWｷゲ =ゲ ﾏWゲﾏ;ゲ 
montañas.  

En novembro do ano 1999 fixemos parte do Camiño de Santia-

go desde León. Repetiriámolo anos máis tarde, en febreiro do ano 2005 desde O Cebreiro (Cebreiro-Santiago).  

En abril de 2000 fixemos unha semana verde en Picos de Europa onde practicamos rappel, ruta de sendeirismo (tres vi-

ゲﾗゲぶが ヴ┌デ;ゲ ; I;H;ﾉﾗが ヴ;aデｷﾐｪが I;ﾐﾗ;ぐ ┗ｷゲｷデ;ゲ ; PﾗデWゲが Cﾗ┗;ゲ Sﾗ PｷﾐS;ﾉぐく A ﾐﾗゲ; Wゲデ;ﾐIｷ; aﾗｷ Wﾐ CﾗﾉﾗﾏHヴWゲが ﾐﾗ ;ﾉHWヴｪ┌W Eﾉ 
Cantu. 

Coroamos os tres bispos nos Ancares. Rutas de sendeirismo polas montañas en marzo do 2001.  

“ﾗﾐ デ;ﾏYﾐ ﾏﾗｷデﾗゲ ;ﾐﾗゲ SW ヴ;aデｷﾐｪ Wﾐ Sｷゲデｷﾐデﾗゲ ﾉ┌ｪ;ヴWゲぎ Aゲデ┌ヴｷ;ゲが G;ﾉｷIｷ;が ぐく Oゲ ;ﾉ┌ﾏﾐﾗゲ Sﾗ IｷIﾉﾗが ﾗ┌ Sﾗ IｷIﾉﾗ Iﾗﾐ H;Iｴ;ヴWど
ﾉ;デﾗ Iﾗﾐ  ヮヴﾗaWゲ Iﾗﾏﾗ L┌ｷゲ G;ヴヴｷｪﾙゲが Cｴﾗ┌┣;が XWﾉ;が M;ﾏWﾐが P;Hﾉﾗ Aﾉﾗﾐゲﾗが  CﾗﾐIｴｷ PYヴW┣ぐ ;Iﾗﾏヮ;ﾓ;ﾐSﾗ W ｪﾗ┣;ﾐSﾗ  SWゲデW 
deporte  

Cies e Ons son excursións do alumnado do ciclo feitas no ano 

2010 e 2011.  

 

OUTRAS ACTIVIDADES 

Sempre acompañados polos membros de Protección Civil e 

Bombeiros do Salnés, fixemos saídas á praia de Compostela 

para facer salvamento acuático no mar .   (Desde aquí, moi-

tas grazas pola axuda  prestada de maneira  altruísta pois 

sen as súas zódiacs, motos acuáticas, material diverso de 

ゲ;ﾉ┗;ﾏWﾐデﾗぐ ケ┌WS;ヴｹ; ﾗゲ ﾐﾗゲﾗ ;ﾉ┌ﾏﾐﾐ;Sﾗ Iﾗ┝ﾗ SW IﾗﾓWIWど
mentos e pràcticas) E son moitos os que saen do noso insti-

tuto e coidan e vixían as nosas praias e piscinas. 

Ciclo TSAAFD 
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Na piscina de Fontecarmoa vivimos moitas expe-

riencias ao longo destes 15 anos. Houbo clases de 

aeróbic, aquarunning, clases lúdicas con incha-

bles, respiración artificial, aquaeróbic, mantemen-

to, pesas, buceo con botellas, salvamento con 

ヴﾗ┌ヮ;ぐく E ヮﾗヴ ゲ┌ヮﾗゲデﾗ ;ゲ Sﾗ ヮヴﾗヮｷﾗ I┌ヴヴｷI┌ﾉ┌ﾏ ぎ 
salvamento acuático e actividades acuáticas. 

A Praia ou pistas de atletismo  alleas ao noso cen-

tro son utilizadas para impartir algúns módulos: 

atletismo, acondicionamento físico en fundamen-

デﾗゲ Hｷﾗﾉﾙ┝ｷIﾗゲが ヮヴWSWヮﾗヴデWゲが ┝ﾗｪﾗゲぐ  

Ademais do aeróbic na auga e do aeróbic no pavi-

llón  hai dous anos que imos máis alá. Axudados 

polo profesional Moncho Cortegoso facemos ae-

róbic na neve.  

Dentro das actividades dos deportes individuais un 

dos que nos ofrece máis fotos, máis videos, máis 

imaxes é o acrosport .  

 

UN TRABALLO EN EQUIPO 

O noso curriculum quedaría coxo sen a axuda dos 

nosos estreitos colaboradores. Todos e cada un 

deles teñen a súa importancia pero quizais un dos 

que máis nos aportou como alumno e profesor foi 

Antón, o que nos axudou a todos a entender que 

さﾗ ケ┌W ｷﾏヮﾗヴデ; ﾐﾗﾐ ゲﾗﾐ ﾗゲ ;ﾐﾗゲ S; ┗ｷS; ゲWﾐﾙﾐ ; 
┗ｷS; Sﾗゲ ;ﾐﾗゲく さ 

Antón Sorribas, Patxi, Luis Paredes.. entre outros 

acompañáronnos como profes durante anos im-

partindo clases maxistrais nas súas disciplinas. Enei-

da, ex-alumna e experta en fitball, a doutora Auro-

ra García experta en alimentación, o brasileiro 

Romeu coa súa capoeira, Pepe Casal preparador 

fìsico de Pau Gasol, o noso olímpico Antón Paz, o 

deportista Gustavo Cesar Veloso, Araceli Bugallo 

coa súa esgrima... a todos eles, dende o instituto 

agradecemos a súa colaboraciòn altruísta. 

 

 

Ciclo TSAAFD 

Aquaeróbic 2011 

 Acrosport 2007 

Clase con Antón 
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Ciclo TSAAFD 
 

PARTICIPACIÓN EN ATENEA 

Atenea é a realización dunha idea brillante do departamento de música, das profes Susana Suárez e de Begoña Barcala. 

No festival Atenea  os departamentos de Educación Física , Filosofía, Plástica  e  Música traballan en conxunto  para fa-

cer un festival que recolla algún traballo  do ano.   E aquí está o alumnado co ciclo. En 2010 : baile hip-hop de Gloria, 

Acrocómbat 2011 

Ana, Laly e Angela, os bailes de salón de Fran e Alexander e o maxestuoso acrosport waka-waka  feito por Diego, Martín, 

D;ﾐｷが Lﾗヮﾗが M;ヴIﾗゲが W CWﾉゲﾗ ヮヴWヮ;ヴ;Sﾗゲ ヮﾗﾉﾗゲ ヮヴﾗaWゲ JWゲゲ┞ W L┌ｷゲ G;ヴヴｷｪﾙゲぐ AデWﾐW; ヲヰヱヱ ﾐﾗﾐ ヮﾗSｹ; ゲWヴ ﾏWﾐﾗゲく AIヴﾗIﾗﾏど
bat feito polos alumnos de primeiro e axudados pola profesora Conchi Pérez, o acrosport das nosas mozas: Mari, Mayte, 

Nahila, Cris, Anita, Leti, Alexandra, Lea e  Patricia 

axudadas polo profesor Luis Garrigós. Como colo-

fón unha película- resumo do ano 2009-10  do noso 

alumnado. 

 

COLABORACIÓN  NA FESTA DO MAGOSTO  

O ciclo sempre colabora coa organización e cele-

bración do magosto facendo e ensinando os xogos 

populares para o resto do alumnado do noso insti-

tuto. Agradecer a Pili Barros esta iniciativa que hai 

anos botou a andar e grazas á cal son moitos os 

rapaces e rapazas que coñecen  e practican a cha-

┗Wが ; ヴ;が ;ゲ Hﾗﾉ;ゲが ;ゲ H┌┝;ｷﾐ;ゲが ;ゲ IﾗヴS;ゲ ぐ  

 

 
Clase de fitball 
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DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

O programa de diversificación curricular (PDC) empezou a desenvol-

verse no IES Carril no ano académico 1999-2000.  

O curso próximo remata a promoción número trece. 

Un total de 88 alumnos cursaron 3º e 4º da ESO en grupos de diversifi-

cación. Practicamente na súa totalidade obtiveron por esta vía o título 

da ESO. 

A característica deste agrupamento é unha atención individualizada 

nun grupo reducido durante a maioría do horario escolar. De feito, o 

ano cun maior número de alumnos foi o 2005 con dez e nos demais 

foron arredor de 6 ou 7 alumnos. 

A clase nos grupos de diversificación supón unha forma distinta de 

afrontar as materias tanto para o alumnado como para o profesorado 

onde se valora o traballo diario dunha forma diferente e que ten co-

mo consecuencia que os alumnos acaden mellores resultados que no 

gran grupo. 

Ao estar en grupos reducidos o alumnado establece un tipo de rela-

cións moi estreitas entre os compañeiros e co profesorado favorecen-

do o seu desenvolvemento persoal e isto, engadido a unha mellora 

nos resultados académicos, reforza a súa autoestima. 

Co tempo, aínda que ao principio parecía complicado; os grupos de diversificación  asentáronse no IES  e chegaron a 

acadar unha identidade propia facendo que o alumnado, en xeral, se sentise cómodo e ben integrado no centro, colabo-

rando moitas veces activamente no desenvolvemento de actividades, aproveitando a súa boa disposición e a facilidade 

de traballar cun grupo reducido. 

En conclusión, a diversificación supón unha forma nova de traballar cun alumnado que na súa maioría tiñan por diversos 

motivos, no momento de integrarse no programa, poucas posibilidades de obter o título da ESO. Coa crenza por parte do 

profesorado nas súas posibilidades e o esforzo dos alumnos, puideron conseguir o obxectivo de todos. 

Diversificación 

                                     PヴﾗﾏﾗIｷﾙﾐ ヲヰヰΓ-2011 

                              PヴﾗﾏﾗIｷﾙﾐ ヲヰヱヰ-12 

Promoción 2010-2012 
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 Bacharelato Artístico 

Nos últimos anos o departa-

mento de Plástica organiza una 

exposición no Auditorio Muni-

cipal  na que o alumnado do 

Bacharelato Artístico ten o 

pracer de ver expostos algún 

dos seus traballos e a ocasión 

de presentalos e dalos a coñe-

cer ao público xeral.  

EXPOSICIÓN DO BACHARELATO ARTÍSTICO 
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SEIS ANOS DE LEDICIA 

 

 

Fugazmente chegan á miña memoria centos de recordos dos meus anos no centro, a maio-

ría deles indescritibles. Dende a primeira vez na que timidamente atravesamos as súas por-

tas ata o último día no que orgullosos da nosa travesía esperamos con ansias un futuro in-

certo. 

 

Quedan atrás seis anos de duro traballo e esforzos incalculables. Seis anos de longas clases 

e recreos curtos. Seis anos de tradicionais magostos ao son dunha muiñeira e coloridos en-

troidos cheos de orixinalidade. Seis anos de libros, de compañeirismo, de ilusión, de Luli, de 

música, de excursións, de arte... pero sobre todo, seis anos de ledicia. Moitos quizais consi-

deren o instituto un mero lugar de estudo, un conxunto de aulas, pero sen dúbida é moito 

más que iso: o IES Miguel Ángel González Estévez é un segundo fogar. 

 

Porén, a pesar de que son moitos os recordos do centro que iluminarán a miña mente du-

rante o resto dos meus días, gardo un que eclipsa a todos os demais. Ese lugar tan especial 

nas miñas memorias ocúpano todas esas persoas tan carismáticas e espléndidas que coñe-

cín entre estas paredes e que agora forman unha parte indispensable da miña vida. Persoas 

que, ao igual que propio centro, espero que me acompañen para sempre. 

 

E é precisamente por isto -e por moitas outras experiencias inesquecibles-, polo que podo 

afirmar que o instituto de Carril non só contribúe á nosa formación como alumnos, senón 

que nos consolida coma as persoas que seremos de agora en diante. Aquí empeza a nosa 

nova vida. 

 

 

 

Ana Montes Gallego (Alumna de 2º de Bacharelato no curso 2011-2012) 

Carta dunha alumna 
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Claustro actual 

Peche 

Coa foto do profesorado que integra hoxe o claustro pechamos este número es-

pecial da revista A Ganchaが ケ┌W ケ┌ｷ┝ﾗ ;IﾗﾉﾉWヴ ; ヮ;ヴデW ﾏ=ｷゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗; S; W┝ヮﾗゲｷど
ción coa que durante o curso 2011-2012 lembramos os acontecementos máis 

especiais destes  25 anos do centro.  A foto de peche ben podería ser  a da última 

promoción de 2º de Bacharelato, ou ben da que cursou este ano 1º da ESO,  

tamén a de calquera grupo de alumnos  e alumnas entrando no edificio do insti-

tuto ás nove da mañá,  quizais unha  que amosara o balbordo dos tempos de re-

creo ou o esforzo e a entrega do persoal non docente que traballou e traballa no 

ｷﾐゲデｷデ┌デﾗが HWSWｷゲが ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ゲが ヮWヴゲﾗ;ﾉ SW ﾉｷﾏヮW┣; W  ;ゲ さI;ヴｷﾓﾗゲ;ゲ デ;HWヴﾐWｷど
ヴ;ゲざく  “Wﾐ WﾏH;ヴｪﾗが  Y ﾗ ヮヴﾗaWゲﾗヴ;Sﾗ ケ┌Wﾐが ヮ;ヴ; HWﾐ W ヮ;ヴ; ﾏ;ﾉが デWﾐ ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;ど
bilidade última de facer que o centro sexa o que é.  

Esperamos que estas páxinas  reflictan non a quietude dunha foto senón a diná-

mica e a vida do centro, consecuencia, entre outros factores, dos esforzos e das 

inquietudes con que, máis alá do esixible laboralmente,  moitas  persoas traballa-

ron e traballan no noso instituto.  

 

  



36 

 

 

 

 

O  CARRIL 

2012 

 


