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 BENVIDAS E BENVIDOS AO CURSO 2017-18 

BENVIDA ao  novo
alumnado  do  noso
instituto  neste  curso
17/18.  Agardemos  que
esta nova etapa que se
inicia,  a  dos  estudos
secundarios,  sexan  do
máximo  proveito.
Animamos  a  todas  e
todos  vós  a  que
percorrades  esta 
andaina  con  ilusión,
gañas  de  saber  novas
cousas e   participación!

Sorte e adiante! 

                               IES PAZO DA MERCÉ



O ENSINO PÚBLICO CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA
       O pasado venres 24 de novembro o noso centro celebrou en Usos Múltiples un acto contra a Violencia
Machista.  Como  sabemos,  desde  o  ensino  debemos  aprender  a  combatir  as  situacións  de  acoso  e
desigualdade  de xénero.  A violencia  machista  é una lacra social  que produce discriminación e morte,  o
denominado feminicidio. Desde o ámbito educativo temos que contribuír a loitar contra todas as mostras  e
condutas patriarcais.      
      Temos que promover pautas  de equidade e respecto, base dunhas relacións  máis xustas e fermosas.
Non podemos permitir hábitos ou estereotipos de dominio de xénero de ninguén sobre ninguén. Nin na casa,
nin na rúa, nin na escola! Nin na parella! Hai que rexeitar e denunciar os micromachismos: non queremos
linguaxe machista, “humor” machista, publicidade machista, dinámicas machistas… Non ao machismo! Temos
que levar a cabo a coeducación en igualdade! Por iso tamén seguimos berrando “Non á Lomce!”, que, por
exemplo, non impide a educación segregada por sexos.
     Transcribimos  de seguido as cancións que compuxo para o acto o profe de música Anxo Abalde,
interpretadas  por  un  grupo  de  alumnas  do  noso  Instituto.  A  el,  a  elas,  a  nosa  felicitación.  A  quen
participastes, o noso agradecemento.

MUIÑEIRA LOITADORA

Namorada veño madre, 
namorada dunha pedra,
namorada dun pedreiro
que estaba picando nela

Ailalalá, ailalalá ...

Acusamos aos maltratadores 
de non seren boas persoas,
acusamos aos violadores 
de seren moita carroña.

Ailalalá, ailalalá ...

Acusamos aos que queiman,
acusamos aos que explotan,
acusamos aos que rexen 
e nos toman por idiotas.

Ailalalá, ailalalá ...

Xa vai sendo hora
de parar esta infamia:
non teñas medo muller(e)
non cales: LOITA !  FALA !  

MUIÑEIRA REIVINDICATIVA

E as que hoxe aquí cantamos,
somos todiñas enteiras,
seredes amigo noso
se nos oes e respeitas. 

Somos superheroínas,
nunca calamos a boca:
e berramos alto e forte:
fin coa xente maltratadora !

Vén e canta connosco
este canto de vitoria:
todos xuntos venceremos
a esta lacra invasora !



Sara Flores Méndez

15 DE OUTUBRO, UN DÍA TRISTE PARA O RECORDO

     Espertei a media mañá e notei que algo non ía ben. Estabamos arrodeados de lume, corría o
vento e facía moita calor. A noite anterior, eu xa notara esta calor e o meu  pai dicía que lle
cheiraba a fume. Máis tarde, como todos os domingos, fun á casa dos avós en Cabeiras; alí, a penas
había fume, pero si que vimos o incendio en Portugal. De volta a Rubiós, a situación agravárase
bastante, semellaba que estabamos entre tebras. Mentres xantabamos, decatámonos de que preto
da casa xurdía unha columna de negro fume. De súpeto, Zas, o noso can, comezou a ladrar cara nós
moi nervioso, as lapas estaban debaixo da casa. Saímos correndo e miramos que non so ardía ó lado
da casa, senón que Rubiós enteiro ardía, semellaba o inferno. O aire volvíase irrespirable a cada
segundo que pasaba, chovían moxenas e o pouco que se vía era lume e máis lume. Collemos todo o
que tiñamos á man para evitar que polo menos non ardese a nosa casa, as nosas pertenzas, os nosos
recordos. Foi unha loita agravada pola calor asfixiante, pero conseguímolo. A casa non ardeu, pero
o xardín quedou como mostra do grande dano que pode facer o lume. Á noitiña, no meu barrio, a
situación tranquilizouse, so quedaban os rescoldos que botaban fume. O incendio estaba nos Cotos
da Portela, e seguiu ardendo sen control. Pasamos unha noite moi tensa, xa que ese lume podía
baixar ata a casa. Non durmimos a penas. 

     Á mañá seguinte o incendio non chegara, pero as lapas chegaran ben preto. Despois chegou a
chuvia, e con ela a tranquilidade de poder durmir dun tirón.

 

Xián Rocha Moldes

O PEOR DÍA DA MIÑA VIDA

     Todo empezou a noite do sábado para o domingo cando espertei, porque había moito cheiro a
fume.  Espertei á miña nai preocupado, mais ela non lle dou importancia, díxome que volvese durmir
e así fixen. Pola mañá  o primeiro  foi abrir a fiestra da miña habitación e, de súpeto, vin unha nube
que cubría toda As Neves. Tamén vin arder Portugal, máis tampouco lle dei importancia.

   Ese día a Banda de Música Popular de Rubiós organizara unha convivencia con outra banda.
Marchei alá. Despois  de traballar algo, facer a comida e algunha outra cousa, sentamos a comer e
démonos conta de que estabamos rodeados de lume. O primeiro foi fuxir de alí. Eu en particular
marchei para a miña casa e ao chegar era todo un caos.  Os veciños xuntáranse cóbado con cóbado
para loitaren contra o lume, cousa nada fácil. Pola noite tocou o máis difícil, estar alerta. Eu non
durmín pola anguria que tiña. Finalmente o lume non chegou á casa, pero pouco lle faltou. Saín co
meu irmán e a miña nai e nada máis pasar pola porta desmoroneime, nunca vira algo semellante.
Rubiós, meu fogar querido, estaba completamente devastado, negro. Era algo indescritible: ao ver
esa imaxe pensei que nunca máis tomaría o lume a broma. 



  CONVERSA CO ALCALDE
DAS NEVES

Despois   dos  terroríficos   lumes   que
arrasaron a nosa comarca, ademais doutros lugares
do sur da provincia de Pontevedra, somos recibidos
por Xosé Manuel Rodríguez Méndez, o  Alcalde das
Neves,  no  Concello.  Nesta  entrevista,  que
resumimos, faise un repaso dalgúns aspectos máis
significativos  sobre  como  e  canto  afectou  o
dramático  incendio  á  “zona  cero”,  tal  como  se
definiu  a  este  territorio  polas  dimensións  e
impacto dos danos. Coméntase  a  penosa resposta
da  administración  autonómica  e  servizos
competentes,  e  valórase  moi  positivamente  a
actitude  da  xente  e  o  labor  do   voluntariado.
Evidénciase a necesidade dun   cambio de política
forestal  e apóstase por construir colectivamente
un  modo  de  vida  rural  con  futuro.  Para  iso,
proponse  poñer en valor  o  territorio,  acentuar  a
súa multifuncionalidade e darlle rendibilidade. Só
traballando en positivo e cuns criterios claros para
rexenerar  integralmente  todo  o  destruído,
evitando  cair  nos  erros  que  levaron  a  esta
situación,  hai  esperanza.  Como  di  o  Alcalde,  “o
presente  é  de  todos,  mais  o  futuro  é  voso”,
referíndose á xente moza. Agradecémoslle as súas
palabras e o tempo que nos dedicou  a conversar
con nós. 

Aitor.- Falando  dos  lumes  que  recentemente
arrasaron o noso Concello, que nos comenta do que
respecta ás dimensións?
Alcalde .- É significativo o voso entorno escolar
para que imaxinedes todo o que sucedeu no Val do
Xuliana e no Val do Termes. En total arderon 5000
Has. Dun territorio de 65OO, pero tendo en conta
o incendio do ano pasado, podemos afirmar que nos
últimos  15  meses,  o  que  non  se  queimara  antes,
queimouse  agora.  No  plano  socioeconómico  os
efectos son igual de tráxicos afectando a empresas
e vivendas.
Aitor.- Cantas vivendas resultaron prexudicadas?
Alcalde  .- Neste  momento,  hai  154  vivendas
afectadas.  40  arrasadas  entre  primeiras  e
segundas residencias e moitas máis  afectadas de
diversas formas.
Aitor.- No  que  respecta  ás  empresas,  cantas
arderon?
Alcalde  .- Provisionalmente  pódese  falar  de  24
empresas  afectadas  en  distintos  graos.  Entre
outras, hai madeireiras, de fontanería, caldeirería,
agrícolas, colchóns ... 
Aitor.- É  certo  que  hai  moitísima  xente  sen
traballo?
Alcalde .- Si,  caeu  o  emprego.  Hai  xente que o
perdeu directamente e outra que vai ver minguadas
as súas  posibilidades  económicas  e  vai  cambiar  o
seu día a día .
Aitor.- Credes que tivestes axuda suficiente?
Alcalde  .- Non,  categoricamente  non  foi
suficiente,  Non  o  dicimos  só  nós,  o  Concello  das
Neves,  senón  todos  os  concellos  afectados.
Fixémosllo  saber  á  Xunta,  por  riba  das  distintas
cores  políticas,  todos  coincidimos  en  que  é
necesario  un  cambio  radical  no  sistema  de
comunicación nos casos de urxencias que afecten
colectivamente ao territorio. 
Por outra banda a falta de previsión foi evidente xa
que  había  evidencias  climatolóxicas  adversas,  así
como a  falta  dunha  xestión  intelixente.  Tamén é
certo que coas dimensións que cobrou o incendio,
aínda con máis medios, tería sido moi difícil atallar
a situación.
Aitor.- Pensando no futuro, en que vai consistir a
repoboación dos montes?
Alcalde .- Temos un proxecto ambicioso que pasa
pola  creación  de  estruturas  sociais  que  permitan
abordar  o  problema  da  reforestación  para  a
restitución  integral  do  Concello  das  Neves  dun
xeito ordenado. Haberá que retirar a madeira 



queimada, abordar a protección dos núcleos; agora
que  temos  a  necesidade  de  ter  que  facelo,
queremos facelo ben. Queremos a protección dos
cauces dos ríos para que fagan de barreira natural.
Logo  cando  replantemos,  teremos  que  pensar  en
que  replantamos.  Rexeitaremos  as  especies
pirófilas   como  o  eucalipto  e  promoveremos  as
autóctonas que tamén contribuirán á recuperación
de outro potencial que temos, que é o turismo.
Gisela .-  Gustaríame saber con respecto á falta
de  auga  e  de  luz  nalgúns  puntos  do  Concello,  as
medidas que se están tomando.
Alcalde  .- A  mes  e  pico  da  queima  aínda  hai
parroquias que seguen sen auga potable. A seca do
río  Termes  agrava  a  situación.  Ao  haber  menos
caudal  as  substancias  nocivas  fan  máis  dano.
Estamos a facer análises practicamente diarios e
xa vos anuncio que imos declarar a potabilidade da
auga  nesta  semana.  Respondendo  á  parte  da  luz,
comento  que  temos  centenares  de  metros  do
tendido  eléctrico,  totalmente  queimados  e  que
recentemente aprobamos no Concello unha partida
extraordinaria  para  poder  reparalo.  O  Partido
Popular  inexplicablemente  votou  en  contra.
Coidamos  que  en  dúas  ou  tres  semanas  teremos
resolto todo o problema. Hai outro problema que é
a  telefonía  e  internet  que  aínda  falta  en  moitos
domicilios.  Penso que a  xestión  que está facendo
Telefónica  deste  último  tema  é  pouco
transparente.
Gisela .- Falando  do  grupo  de  voluntariado,  que
funcións ou tarefas están a facer?
Alcalde  .- Son  a  nosa  alma.  Foi  un  acerto.  A
canalización de todas as ganas de axudar que tiña
moita  xente.  Conseguimos  dividir  as  tarefas  e
poñer  orde  nesa,  digamos,  “actitude  positiva”.  O
voluntariado é o noso sangue, a nosa vida.
Gisela .- Como valoras a actuación do pobo galego
o día dos lumes?
Alcalde .- Somos un pobo que desde hai  moitos
anos tivo que buscarse a vida para moitas cousas,
algunhas  tan  elementais  como a  de  ter  auga  nas
súas casas, asumindo funcións propias do Concello.
Lembro cando con doce anos chegou a traída á nosa
casa.  Somos  un  pobo  pois  que  sabe  saír  das
situacións pelexando. Nos lumes, a xente pelexou
pola súa vida e polos seus bens, metro a metro. A
situación foi tan intensa que os poucos medios que
había non podían estar en todos os puntos nos que
se  necesitaban.  A  xente  demostrou  valentía,

coraxe  e  atrevemento  enfrontándose  ao  lume,
mentres  os  medios  públicos  de  comunicación
galegos  non  daban  conta  da  situación,  poñendo
deportes e  humor no canto  de ter  informado ao
pobo. A sensación posterior ao incendio, penso que
é de expectativa. Queremos saber se o goberno vai
ser capaz de darlle a volta ao estado das cousas no
mundo rural e facer que a vida aquí sexa envexada,
que é  como debera  ser.  Ese   é  o  gran  reto  que
temos. Non volver a equivocarnos.

Gisela .- Chegando xa ao final da entrevista, como
pensas  que  vai  afectar  ás  vindeiras  xeracións  o
contemplar  todas  estas  paisaxes  queimadas?
Alcalde  .- Case  lle  podía  dar  a  volta  e
preguntárvolo  a  vós.  Eu  creo  que  si  que  afecta.
Tardaremos moitos anos na recuperación do noso
entorno.  É  certo  que  había  xente  que  viña  a
aproveitar  as  cousas  que  tiñamos:  o  camiño  da
raíña,  a  ruta  do  requeixo,  andainas  nos  montes,
proxectos arredor do espectacular río Termes ou
Xuliana, actividades en torno á lamprea, aos nosos
viños. En todo isto, a columna vertebral era a nosa
paisaxe e o turismo vencellado a ela que agora está
seriamente afectado. Penso que si,  que vanse ver
afectadas.  Xente  coma  vós  que  pasou  pola
experiencia  do  lume  vaina  ter  gravada  sempre.
Mirade  todo  o  traballo  desenvolvido  no  voso
Instituto  ou  en  tantas  carballeiras,  construcións
naturais  que  levou  tanto  tempo  facer  e  que  en
media hora desapareceron. O presente é de todos,
pero  o  futuro  é  voso.  Quero  que  se  dean  as
circunstancias para que prefirades quedarvos aquí.
Gisela  .- Chegamos  ao  final,  moitas  grazas  por
contestar a todas as nosas preguntas
Alcalde .- Grazas a vós,  para min isto non é un
traballo,  é  unha  necesidade.  Estamos  aquí  para
cando queirades.



¿Y tú eres periodista?
 "¿Me  hablas  en  gallego?  ¿Y  tú  eres
periodista?".  Despois  de preguntarme en
que  universidade  estudara  colguei  o
teléfono. Non era a primeira vez que me
pedían explicacións por falar en galego nin
tampouco será a derradeira. Xa me pasara
antes no dentista ("¿con ese gallego tienes
pensado  ir  a  la  universidad?")  e  mesmo
traballando.  Unha  vez,  facendo  as
prácticas  da  carreira  nunha  radio
preguntáronme  se  tiña  previsto  locutar
"con esa gheada". Podería ter contestado
que,  se  quixese,  facía  o  programa  en
galego, castelán ou catalán, pero calei. 

         É o que acostuma acontecer cando
se  recibe  un  golpe  inesperado.  Unha
apenas é quen de reaccionar e a cara de
prosma do que ten diante vai mudando o
xesto  e  de  tema  sen  ter  tempo  a  dicir
todo o que cumpriría  dicir  nestes casos.
Que son galega, que vivo en Galicia e que
falo na lingua do meu país. A que falei de
nena,  a  que  fala  toda  a  xente  en
Tortoreos,  nas  Neves,  o  lugar  no  que
nacín.  É  o  xeito  no  que  mellor  sei
expresarme e teño dereito a facelo malia
que a moitos lles custe deixar de lado os
seus  prexuízos  e  a  súa  vocación  de
señoritos  ("de  porcos  desertores
repelentes", que diría Manuel María).

             O caso é que a práctica totalidade
dos  medios  de  comunicación  galegos
empregan o castelán, coa excepción dunha
televisión pública que reproduce un galego

cuxa  pronuncia  non  se  corresponde  coa
galega,  senón  máis  ben  coa  castelá.
Existen  redutos  nas  redes  nas  que  se
emprega  o  galego,  mais  a  lingua  propia
deste país é residual. Non só nos medios
de comunicación, tamén en moitas escolas
das cidades, nas citas dos médicos e, por
suposto, no sistema xudicial. Pero, ¿están
os medios a reflectir unha realidade ou a
creala? ¿Realmente os xornalistas falamos
na  lingua  na  que  traballamos?  Nin  unha
cousa nin a outra. O que está claro é que
hai un rexeitamento latente ao galego que
non mudou a pesar dos anos, do traballo de
normalización ou do empeño de moitos de
que  a  nosa  lingua  ocupe  o  lugar  que
merecen  os  seus  falantes,  cidadáns  e
cidadás de pleno dereito.

Porque  o   máis  preocupante  é  a
autocensura  á  que  nos  sometemos  nós
mesmos.  Incluso  nos  medios  nos  que  o
libro  de  estilo  admite  o  uso  do  galego,
poucos  xornalistas  nos  atrevemos  a
escribir de economía en galego ou a facer
unha crónica política (a non ser que sexa
sobre o BNG) na lingua de Galicia. Outra
cousa  sería  falar  da  festa  da  muiñeira.
Folclore e xornalismo 'costumbrista', a iso
quedou relegado o galego. O curioso é que,
cando a un se lle pasa pola cabeza escribir
sobre orzamentos na súa lingua, pode que
algún  xefe  mire  con  cara  de  extrañeza,
como se estivera a pensar: "¿Me hablas en
gallego? ¿Y tú eres periodista?".

                                                                       
                                                                        Sara Vila
   (Sara Vila  naceu en Tortoreos, é xornalista. Estudou no Pazo da Mercé de setembro de 2000 a xuño de 2006)



XOSÉ GIL, O NOSO ARTISTA ESQUECIDO
 Lucía Madarnás e Adrián Morais  1º ESO B 

 Xosé Gil naceu no barrio da Barxa,
parroquia de Rubiós, concello das Neves, o
día  tres  de  abril  de  1890 Os seus  pais  e
avós  tamén eran  veciños  de Rubiós.  A súa
muller era de Taboexa.     
             

      Foi unha persoa polifacética, adiantada á
súa  época:  inventor,  fotógrafo,  cineasta,
produtor,  vendedor  de  coches,  publicista,
etc. nos anos 10 e 20 do pasado século.

   Iniciou  a  súa  actividade  comercial  co
cinema na primeira década do século XX, non
moito tempo despois de que este chegara a
Galicia. O groso  das  súas  producións  é  no
xénero documental.  Gravou moitas vodas e
celebracións  por  todo  o  noso  país.  Fixo
tamén filmes de produción industrial, como o
dos  talleres  Alonarti  ou  o  dedicado  á
conserveira Albo. En xeral, Xosé Gil centrou
o seu traballo en retratar asuntos cotiáns,
desde  festas  populares  ata  partidos  de
fútbol. Esperta curiosidade unha produción,
Miss Ledya, que conta coa peculiaridade de
ter a Castelao coma un dos actores.
                                                       

                      A súa pegada é fundamental na creación
do Cinema de  Correspondencia.  Filmes  que
se enviaban entre os galegos residentes no
país  e  na  emigración.  Consérvanse,  entre
outros,  Nuestras fiestas de allá de 1928 ou
Galicia y Buenos Aires de 1931, filmada no
Condado.       Resultou ser tamén un avanzado
no  emprego  da  publicidade.  Ideou  eventos
para publicitar os coches que representaba,
meténdoos nas prazas de touros ou baixando
nun deles por unhas escaleiras en Vigo.

           Unha traxedia persoal,  entre outros
motivos,  levará  ao  seu  esquecemento.  As
súas  tres  fillas  morreron  novas,  de
tuberculose.  A  enfermidade  foi  lenta  e  a
busca  de  solucións  carrearalle  moitos
gastos,  terminando  por  perder  a
representación que tiña dos coches de Ford.
Ademais chegará o cinema sonoro e nacerán
novas e grandes produtoras que lle farán a
competencia levándoo á ruína. 

    Que  servan  estas  breves  liñas  como
contributo  para  divulgar  a  figura  e
aportacións deste nevense ilustre.



PRENSA EN GALEGO NO INSTI
Damos a coñecer prensa escrita integramente en galego que podedes consultar 

na  Biblioteca “Rosalía de Castro” do noso Instituto.
Trátase de Sermos Galiza, un semanario e A Nova Peneira, un xornal mensual.
Este último ten información e comentarios das comarcas próximas, inclusive 

das Neves e Arbo.
O primeiro, Sermos Galiza, xunta información xeral e opinión en diversos eidos 

(política, sociedade, cultura etc.).
Ambos xornais, elaborados por profesionais galegos do periodismo, son 

fundamentais para a normalización do noso idioma no campo da información, tan 
importante.

Son publicacións que contan con moito material gráfico. De fácil lectura e 
aproveitamento didáctico. Animádevos a lelos !

No seguinte número de O SERODIO, daremos conta de máis publicacións en 
galego.



O PERGAMIÑO VINDEL NO MUSEO DE MAR EN VIGO                   Montse Santos

O alumnado do Club de Lectura e o de 3º ESO do noso instituto visitaron o Museo do Mar en Vigo,
onde se  expón ,  procedente de Nova York,  o  Pergamiño Vindel.  Despois  de participaren nun obradoiro 
medieval, onde un guía lles explicou algunhas  técnicas cirúrxicas usadas nesa
época, os alumnos e alumnas admiraron o Pergamiño. Este documento pode
simbolizar o esplendor da Galicia medieval.  É unha das grandes xoias da nosa 
lingua e literatura desa etapa. Reúne as sete cantigas de amigo do trobador
Martin Codax coa notación musical de seis delas. Aí se atopa, por exemplo, a
coñecida “Ondas do mar de Vigo”.  Ten una dimensión de 34 cm. de altura por 45 cm. de ancho, a catro
columnas. O texto está escrito con tinta negra e os pentagramas, con vermella.  Ademais da vermella, tamén
se atopa a cor azul, nalgunha inicial. O documento está  en moi bo estado de conservación. O nome débese a

un  libreiro,  Pedro  Vindel,  que  o  descubriu   en 1914 nun forro
dunha obra copiada do escritor latino Cicerón. O noso alumnado
tamén prestou moita atención a  outras pezas como documentos,
elementos  arquitectónicos,  instrumentos  musicais,  escudos  de
armas ou relicarios. Finalmente visitaron o acuario e regresaron
ao insti. Parabéns!

    Nuria López          GALICIENCIA 2017

       Os días 22, 23 e 24 de novembro tivo lugar a 12ª edición da maior feira científica de Galicia,
Galiciencia. Coma sempre celebrouse no Parque Tecnolóxico de Ourense. A estrela da feira  foi a exposición
de  proxectos  de  investigación  e  innovación  presentada  por  equipos  de
estudantes de todas as idades, acompañados polo seu profesorado. 

Nesta  edición,  alumnado  das  Neves,  de  4º  da  ESO  participou  con  dous
proxectos, un realizado por Amara e Diana,
no que deron a coñecer os distintos procesos
químicos  que  teñen  lugar  na  práctica  policial:  detección  de  pegadas
dactilares,  visualización de sangue con luminol  e extracción de ADN da
mucosa bucal,  e outro realizado por Ismael e Mario que buscando unha
solución para o aforro da auga, deseñaron un baño ecolóxico “ O Método
BIM ” baseado na reciclaxe da auga da ducha para novamente utilizala no
lavabo  e  no  retrete  despois  de  pasar  por  un  potente  filtro  ,  o
LIFESTRAW. Mediante unha placa de arduino e un sensor de ultrasóns
foron capaces  de controlar  o  funcionamento  da bomba da auga .  Estes
excelentes traballos tiveron moito éxito entre os visitantes .

Foi  o  dispositivo  salvavidas  de  golfiños  varados  deseñado  por  dous  estudantes  vigueses  do  colexio
Montecastelo , o gañador absoluto da Galiciencia 2017. O 2º premio, correspondeulle ao estudo de dous
estudantes das Aulas Tecnópole ,  sobre os metais  de sacrificio  utilizados para protexer ás estruturas
metálicas ao aire libre. En 3º lugar quedaron Arnau Visuña e Adrián Aira, do CPI  Uxío Novoneyra (Seoane do
Courel)  ,  que  se  propuxeron  coñecer  a  fondo  a  poboación  de  bolboretas  na  aldea  de  Froxán  .
Que conten con nós para o ano que vén, a mellor forma de entender e divertirse ca Ciencia e facendo
e compartido Ciencia!!!

 



O EDNL é un colectivo  que, a través de actividades e
proxectos,  procuran  a  normalización  da  nosa  lingua  no
ámbito do instituto e da. sociedade en xeral. Busca na
práctica potenciar o  uso oral e escrito do galego a todos
os niveis como lingua vehicular e de comunicación. Vixía
que non se agredan os nosos  dereitos lingüísticos e loita
contra  a  discriminación  idiomática,  a  favor  da
dignificación  da  lingua  propia  de  Galiza.  En  resume,
queremos  vivir  en  galego!  Animádevos  a   participar  e
colaborar !!!


